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Saknr: 51/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

03.03.2020 

Arkivsaksnr: 

20/365 

Sak nr: 

51/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

51/20 Formannskapet 03.03.2020 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.02.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 12.02.20 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 12.02.20 

 



Saknr: 52/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

03.03.2020 

Arkivsaksnr: 

20/367 

Sak nr: 

52/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

52/20 Formannskapet 03.03.2020 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.02.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 18.02.20 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 18.02.20 

 



Saknr: 53/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

03.03.2020 

Arkivsaksnr: 

19/1929 

Sak nr: 

53/20 

Saksbehandler: 

Espen Skagen 

Arkivkode: 

GNR 57/37 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

16/20 Formannskapet 21.01.2020 

53/20 Formannskapet 03.03.2020 

 

GNR 57 BNR 37 DISPEENSASJON - FLYTEBRYGGE M.M. - DRAGSNES  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet gir ikke dispensasjon fra formål i KPA og pbl. § 1-8 for oppføring av flytebrygge 

med landgang, på gnr. 57, bnr. 37, som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vilkårene for å gi dispensasjon er ikke 

oppfylt, jfr. § 19-2. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.01.2020 sak 16/20 

 

Vedtak: 

Saken sendes tilbake til rådmann for å svare ut nye opplysninger som er kommet fram i ettertid. Det ønskes 

også en befaring.  

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 21.01.20: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saken sendes tilbake til rådmann for å svare ut nye opplysninger som er kommet fram i ettertid. Det ønskes 

også en befaring.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om dispensasjon 

Tilleggsoppslyninger ang ny vurdering av dispensasjonssøknad 

Brev til ordfører 

Brev til formannskap 

Tegninger naust 

Kart/plantegninger 

Reguleringsbestemmelser i tilknyttning til reguleringsplan (bestemmelser og planbeskrivelse) 

 

Saksopplysninger:   

 

Egil Orseth ønsker føre opp tiltak i strandsonen og i sjøen. Detaljert vil dette bestå av en gangbro på ca. 
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15 meter lengde og 1,8 meter bredde. Gangbroen vil knytte seg til flytebrygge på 6x2,5 meter. Tiltaket 

vil erstatte kai som er på eiendommen i dag, som kan sees på kartet over. 

Saken ble behandlet i Formannskapet 21.01.2020. 

Det har før forrige behandling kommet opplysninger som kan påvirke utfall i saken. Saken ble derfor 

sendt tilbake til administrasjonen for å kunne svare ut merknadene som kom inn 19.01.2020. Søker har 

bedt om befaring på stedet før saken avgjøres.  

Administrasjonen har også mottatt henvendelser fra søker i ettertid, som også vedlegges som bilag til 

behandlingen, disse vil også behandles. 

Under her vil rådmannen besvare de merknadene som kom inn 19.01.2020: 

1. Under «Saksopplysninger» på side 1 står det at tiltaket vil erstatte en flytebrygge som er på 

eiendommen. Det er feil, det er ingen flytebrygge på eiendommen. 

Rådmannens kommentar: «Det medfører riktighet at det ikke er en flytebrygge på eiendommen. Det 

er i dag en kai/gangbro som står parallelt med naustet.» 

2. Fylkesmannens merknader: 

2.1. Fylkesmannen bruker uttrykk som «Veldig omfattende» og «Sitt store omfang» Dette gir et 

misvisende inntrykk som om at det var et stort prosjekt som skulle reise seg i fjæra. Mens det i 

realiteten er snakk om en liten og smekker konstruksjon som er kostnadsberegnet til kr. 42 000, 

inklusiv en liten prefabrikert flytebrygge (den minste som Kongsvoll Plast leverer) og landgang 

fra samme fabrikk. Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden 

Rådmannens kommentar: «Kommunen bør avstå å kommentere Fylkesmannens vurderinger, men da 

deler av grunnlaget for utfallet i saken baserer seg på sektormyndighetenes utkallelse gjør rådmannen 

likevel dette: Det er av rådmannens vurdering at en flytebrygge på 6x2,5 meter i seg selv ikke er 

særlig omfattende, men med tanke på at det i tillegg skal komme en landgang på 15 meter, så stiller 

rådmannen seg bak denne beskrivelsen.» 

1.2 Fylkesmannen sier videre «at tiltaket med sitt store omfang vil bidra til økt privatisering av 

område og begrense allmenhetens tilgang til strandsonen» Dette er etter en direkte feilvurdering, 

da det er det sikk motsatte som skjer. Fordi hele tiltaket er planlagt bygget foran naustet og den 

eksisterende kaia (som vist på vedlegg) vil bli revet, slik at en større del av strandsonen enn før 

tiltaket vil bli tilgjengelig. Tiltaket vil med andre ord øke allmenhetens tilgang til strandsonen. 

Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden. 

Rådmannens kommentar: «Alle tiltak som er planlagt brukt for enkeltpersoner eller en gruppe vil i 

realiteten bidra til privatisering. Selv om tiltaket selv, ikke fysisk, vil bidra til at adgangen til sjøen 

blir begrenset, vil et privat tiltak privatisere området rundt, noe som gjør at terskelen for å bruke 

strandsonen som rekreasjonsområde betydelig høyere.» 

1.3 Fylkesmannen sier at en tillatelse til dette prosjektet vil kunne danne presedens der en kan 

forvente lignende søknader i framtiden. Dette stemmer ikke med virkeligheten, da det per i dag 

er 11 elleve flytebrygger i grenda Dragsnes. Jeg og min hyttenabo, som i fellesskap står bak 

dette tiltaket, er faktisk de eneste i hele grenda som ikke har tilgang til en flytebrygge. 

Vi bør faktisk kunne påberope oss presedens for at søknaden vår blir godkjent. 

Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden. 

Rådmannens kommentar: «Selv om det er flere flytebrygger i området i dag, kan saken skape 

presedens i fremtiden, da det er flere ledige tomter i området som ikke er bebygd.» 

1.4 Fylkesmannen mener at reguleringsplanens pkt. 4.8 vedrørende den enkelte hytteeiers rett til 

sjøhustomt og båtplass, ikke finnes. At fylkesmannen insinuerer at jeg har diktet opp dette er 
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direkte sårende. Jeg har i forbindelsen med søknaden oversendt en kopi av denne delen av 

reguleringsplanen til Frøya kommune, att. Espen Skagen. 

Rådmannens kommentar: «Kommunen kan etter flere oppslag ikke finne disse bestemmelsene i vedtatt 

reguleringsplan. Rådmannen vurdere det slik at den «bestemmelsen» som søker referer til er en del av 

det vi i dag ville omtalt som en «planbeskrivelse». Dette er ikke det samme som en 

reguleringsbestemmelse, og skal heller ikke ha tilsvarende vekt i en vurdering av momentene i saken. I 

tillegg ligger tiltaket utenfor reguleringsplanens planavgrensning» 

En vil her komme med kommentar til merknaden mottatt av saksbehandler mottatt 02.02.2020. 

Søker skriver:  

Hei. 

Vi mener at det har vært noen feil og uklarheter forut i denne saken, kanskje litt mangelfull 

dokumentasjon også. Men vi er tilfreds med at det vil bli foretatt en ny vurdering på bakgrunn av nye 

momenter. 

Og vi vil på denne måten, for at ting skal være tydelige og presiser, gjenta og utdype noen av våre 

anmerkninger og vurderinger, samt vedlegge nye tegninger og plankart etc. med forbedret kvalitet og 

informasjon. 

Angående: 

1. «e-post til ordfører». vi mener at e-post til ordfører Kristin Strømskag, 20.01.20 «Vedrørende 

formannskapsak nr. 16/20» er relevant for vurderingen, og bør vedlegges saksdokumentene. 

Rådmannens kommentar: «E-post er vedlagt, merknadene er svart ut ovenfor.» 

2. «e-post til formannskapets medlemmer». Det samme bør e-post til formannskapets medlemmer 

21.01.20, «Sak 16/20 Dispensasjon fra byggegrense i strandsonen» bli. 

Rådmannens kommentar: «Vurderinger av momenter i saken vil bli vurdert under «Rådmannens 

vurdering». 

3. Feil søknad! Det var feil søknad, nemlig «Søknad om godkjenning av tiltak i forbindelse med 

vedlikehold og nye etc …04.08.19» som har vært gjenstand for behandling, og ikke vår 

«Søknad om dispensasjon fra byggegrense …… 24.09.19». Vi vil be om at den «riktige» 

søknaden blir vurdert. 

Rådmannens kommentar: «Rådmannen beklager at det lå med feil søknad i behandlingen i saken. 

Dette er rettet opp ved ny behandling.» 

4. Felles småbåthavn! Å bruke en felles småbåthavn, et eller annet sted på Frøya, er helt 

urealistisk for begge brukere som alternativ til flytebrygge i front av naust/sjøhus. Vi drar opp 

båtene når vi ikke bruker hytta, og har motorer og sjøredskaper mm oppbevart i naustet. Å ha 

en robåt/ småbåt liggende i en småbåthavn, langt unna, ubevoktet uten tilsyn er ikke mulig. Vi 

bruker hyttene til alle årstider i all slags vær og vind. Å måtte flytte båt fra en småbåthavn, over 

åpne strekninger til naustet, vil i enkelte tilfelle være (umulig) og risikabelt for liv og helse. Det 

samme gjelder hvis en skulle hente/levere sjøredskap/fangst fra naustet. En ville også være 

avhengig av transport mellom småbåthavn og hytta. Og hva med de gangene en ikke har med 

bil? Dette og en rekke andre praktiske forhold gjøre det umulig for oss å kunne leve med en slik 

løsning. 

 

At Frøya kommune, gjennom kommuneplanen, ønsker å legger til rette for flere småbåthavner 

er prisverdig, men vi tror ikke at intensjonen har vært å tvinge brukere av allerede eksisterende 
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naust/sjøhus i spredt bebyggelse, over til disse stedene. Her må det være rom for individuelle 

vurderinger. 

 

Dessuten er det i reguleringsplanen for «Dragsnes Gnr. 57 Bnr.1» avsatt to områder for 

sjøhustomter og sjøhus. Det er en forståelse for at også området utenfor i strandsonen i 

tilknytning til sjøhusene kan benyttes til sjørelaterte formål. Dette er da også realiteten i dag, og 

bør være helt i tråd med intensjonen i kommuneplanen (samle bebyggelse og anlegg). At det i 

etterkant av reguleringsplanen ble vedtatt å sette en byggegrense i strandsonen, bør etter vårt 

syn ikke være et hinder for at vi får adgang til å benytte området utenfor naustet. 

Vi mener derfor at et avslag på dispensasjonssøknaden, begrunnet med at kommuneplanen har 

avsatt visse områder til småbåthavner, ikke er god nok grunn. Området avsatt til dette formålet 

på «Dragsnes hytteområde», kan vel like gjerne defineres som småbåthavn. 

Det henvises til vedlagte plankart. 

Rådmannens kommentarer: «Det er kommunens intensjon å samlokalisere småbåtanlegg o.l. Dette 

gjøres for å hindre spredt utbygging i strandsonen. Det at man har en brygge eller et naust gir en 

ikke en rettighet på å få legge ut en flytebrygge. Har man ett naust, så er det fra kommunen definert 

som at båt skal oppbevares i naust. Videre så er det regulert småbåthavn ca. 380 meter fra tiltaket. Et 

område regulert til naust/sjøhus er ikke det samme som småbåthavn» 

5. Reguleringsplanens rett til båtplass bestrides. Rådmann og Fylkesmann bestrider/underkjenner 

at det finns et punkt 4.8 i reguleringsplanen, hvor hver hytte gis rett til en båtplass. De 

anerkjenner kun REGULERINGSBESTEMMESEN § 1 til §11, side 1 og 2, og at 

bestemmelsene i REGULERINGSPLANEN ikke eksisterer med begrunnelse i at de ikke er å 

finne i de respektive arkiver. 

Vi bemerke at det et to hytter som i denne omgang skal benytte en eventuelt flytebrygge. 

Se vedlegg: REGULERNGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL 

REGULERINGSPLAN FOR «DRAGSNES» GNR. 57 BNR. 1. 

Vi mener at punkt 4.8 i reguleringsplanen fortsatt er gyldig, og vedlegger det vi mener er hele 

dokumenter og overlater til Formannskapet å vurdere innholdet. 

Rådmannens kommentar: «Kommunen mener det er to forhold som må vektlegges her: 

1. Bestemmelsen som det refereres til er ikke reguleringsbestemmeslsene i planen, men 

planbeskrivelsen. 

2. Området det søkes dispensasjon fra, omfattes ikke av reguleringsplanen, da den ligger utenfor 

reguleringsplanens avgrensning.» 

 

6. Påstand om økt privatisering av strandsonen. Rådmann og Fylkesmann begrunner avslag med 

at det vil føre til økt privatisering. Dette mener vi er direkte feil, da det omsøkte tiltaket tvert 

imot fører til redusert privatisering, ved at et en del området åpnes opp når eksisterende 

kai/gangbro rives (markert med sort på vedlagte plantegning). 

Tiltaket er plassert i forlengelsen av området foran naustet, (markert med rødt på plantegning), 

hvor strandsonen allerede er båndlagt med anlegg, (lundbruer og kaifront på sjøhus). Dessuten 

vil en del av sjøområdet vet for naustet bli «frigitt» (til grunneiers glede) når tiltaksøkers båter 

flyttes flytebryggen. 

Hvis en kan si at den nye gangveien erstatter den gamle (omtrent like store), så er det egentlig 

bare selve flytebryggen som er et nytt element. 

Vi mener at tiltaket vil føre til redusert privatisering. 

Rådmannens kommentar: «Viser til svar på merknad 2.2 av brev datert 19.01.2020.» 
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7. Plan og bygningsloven versus Friluftsloven. Her bør det, etter vår mening, også gjøres en 

vurdering opp mot «Lov om friluftslivet» Rent generelt kan det sies at reguleringsområdet bærer 

preg av privatisering. Ca. 300m før området, hvor veien blir privat, møter man et skilt med 

«privat vei, ingen snuplass»! Selve reguleringsområdet «Dragsnes hytteområde» er stengt med 

bom, som er låst når ingen er tilstede i hyttene. Langs hele grensen, og et godt stykke ut i 

fjæremålet, går det sauegjerder. 

Når det gjelder det omsøkte tiltaket, er det mulig å si at det kan oppfattes som en del av 

gårdsrommet til hytta, som ligger 5-6 meter fra naustveggen. Ifølge «friluftsloven» gis 

eier/bruker sterke rettigheter med hensynet på privatlivets fred og allmennhetens adgang til 

området, og om å vise tilbørlig hensyn. 

Vi mener det også er på sin plass å vurdere tiltaket ut fra «Friluftslovens bestemmelser», om 

hvorvidt «tiltaket fører til ytterligere privatiserer av strandsonen» er relevant med hensyn til 

allmennhetens interesser, -når området allerede er privatisert? 

Rådmannens kommentar: «Vurderingen som skal foretas i denne saken omhandler hvorvidt 

bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt eller ei. Og om det foreligger en 

overvekt av fordeler. Dette med hjemmel i pbl. § 19.1 jfr. § 19.2 andre ledd. Det synes ikke relevant å 

trekke friluftsloven inn i behandling av dispensasjon i en byggesak» 

8. Stort omfang, veldig omfattende? Fylkesmannen begrunner også sitt råd om avslag på at tiltaket 

er veldig stort og omfattende. Nå er ikke vi av samme oppfatning, og som vi har vist ovenfor er 

i prinsippet det eneste nye bygningselementet selve flytebryggen. At sjøområdet utenfor naustet 

er utfordrende med hensyn på flytebrygge, er vi ikke særlig happy med, men etter mange 

vurdering er vi kommet fram til dette vi mener er den beste løsningen for et sikkert, og langt mer 

universelt utformet og tilrettelagt båtliv. 

Vi mener at tiltaket ikke er vesentlig større enn dagens situasjon, da det i prinsippet bare er 

selve flytebryggen som tilkommer som et nytt element. 

Rådmannens kommentar: «Dette er svart ut tidligere.» 

9. Danne/påberope presedens. Fylkesmannen mener at tiltaket vil danne presedens for flere 

framtidige søknader. En slik argumentasjon kan i dette tilfelles snus tvert om, ved at vi 

påberoper oss presedens, siden det allerede er 11 flytebrygger i Dragsnes-grenda, og at vi som 

de eneste i området, ikke har tilgang til en flytebrygge bør behandles likeverdig. 

Tiltakssøker har forståelse for at Frøya kommune vil søke å begrense områder med anlegg i 

strandsonen. Men her er det snakk om å videreutvikle et område, som for mange år siden er 

regulert til fritidshus, sjø og sjørelatert bygg og aktiviteter, hvor så å si hele reguleringsområdet 

ligger innenfor «Plan og bygningslovens» definisjon av strandsonen. 

Rådmannens kommentar: «Dette er svart ut tidligere.» 

10. Fylkeskommunen kommentar. Fylkeskommunen mener at området framstår som privatisert og 

at tiltaket ikke vil endre dagens situasjon vesentlig. 

Vår oppfatning av fylkeskommunens vurdering er derfor at tiltaket ikke er i strider med 

formålet til loven. 

Rådmannens kommentar: «Dersom tiltaket ikke er i strid med formålet i loven er det ikke behov for en 

dispensasjonsbehandling. Kommunen har vurdert at tiltaket er i strid med formålet i loven, og at 

denne blir vesentlig tilsidesatt.» 

11. Vi er uenig med Fylkesmann og Rådmann sin begrunnelser for å avslå søknad om dispensasjon, 

med at tiltaket vil føre til økt privatisering i strandsonen. 

Vi mener derimot at privatiseringen av strandsonen vil bli redusert, i og med at én konstruksjon 

(Kai/gangvei) vil bli fjernet fra strandsonen, og ingen nye konstruksjoner kommer i tillegg hvor 

strandsonen ikke allerede er bebygd. Se pkt. 6 ovenfor. 
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Statens planretningslinjer skiller mellom pressområder eller ikke innad i kommunene, med 

hensyn på vurdering av hvor restriktiv en skal være med dispensasjoner. Dragsnes hytteområde 

kan vel neppe sies å være i kategori pressområde. 

 

Planretningslinjenes ønske om felles brygge og naust er oppfylt. Naustet er felles for 2 

eiendommer (naust er delt lang mønet i to like store deler, flytebryggen vil også bli felles.) 

Med hensyn på allmennhetens tilgang til området har vi påvist at den blir mer tilgjengelig etter 

tiltaket enn før tiltaket, og slik sett i tråd med Planretningslinjene, og ikke i strid med dem, slik 

det hevdes! Tiltaket ligger på et areal som i reguleringsplanen er avsatt til formålet. Innenfor 

reguleringsområdet er det også avsatt et betydelig område som friareal med tilgang til både sjø 

og land. Her er det rikelig plass for allmennheten. Og skulle allmennheten ha behov for å gå i 

land på brygga, er det vel innen som nektet dem det. 

Rådmannens kommentar: «Det er uklart for kommunen hvilke retningslinjer det refereres til, men 

Frøya kommune er generelt vurdert som et området der det er stort byggepress i strandsonen. Dette 

gjelder også Dragsneset.» 

12. Vår oppfatning av tiltaket i forhold til Pbl.. § 19-2. Dispensasjonsvedtaket. 

Sitat §19-2: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 

fra, eller hensynene i lovens formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt». 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling §1-1. Lovens formål. 

Angående hensynene bak lovens formålsparagraf 

Vi kan ikke se at tiltaket vil vesentlig tilsidesette noen av hensynene som er relevante i lovens 

formålsparagraf, men tvert om, er tiltaket i tråd med flere punkter i lovens formålsparagraf. 

Angående hensynene bak bestemmelsene. 

Bestemmelsen vi søker dispensasjon fra, er §1-8, Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. 

De «Statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø» sier at 

følgende retningslinjer legges til grunn: 

-Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål som 

for eksempel, friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, 

fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. 

Vår vurdering av betydningen av de enkelte formål er at for: 

«Friluftsliv», først og fremt ha stor positiv betydning for oss som skal bruke tiltaket, for 

fritidsfiske, generell bruk av båt og sjøsport mv. 

«Naturvern» ingen spesiell betydning, utover fiskeplass for hegre, hvileplass for måse og annen 

sjøfugl mv., og en sjelden gang solplass for sel. (Observasjoner på naboens flytebrygge). 

«Naturmangfold» Ingen, utenom som ovenfor. 

«Kulturminner», det er ingen kjente kulturminner knyttet til stedet for tiltaket. 

«Kulturmiljø», en dominerende del av kulturmiljøet i strandsonen på Dragsneset i dag er naust, 

sjøhus, brygger, kai og flytebrygger. Tiltaket vil slik sett komplettere, og passe godt inn i det 

eksisterende kulturmiljøet. 

«Landskap», medfører ingen inngrep i landskapet. Det er selvfølgelig en viss konstruksjon, men 

ingen ting som ikke naturlig hører til i kulturlandskapet. 

«Fiskerinæring», det er ingen fiskerinæring på stedet. Det er dessuten svært lite egnet for et slikt 

formål. 

«Havbruk», totalt uegnet for formålet. Hele Dragsnes-bukta er full av fløer og holmer, og knapt 

noe sted på hele området som er dypere enn 5 meter. 

«Annen samfunnsmessig betydning», når det gjelder tilgjengelighet til sjø for allmennheten vil 

den bli større, ikke mindre med tiltaket, som redegjort for (pkt. -6) i dette dokumentet. (Nå kan 
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det vel også tillegges at allmennheten dessverre har vært ganske fraværende . Allmennheten på 

Dragsnes hytteområde har til nå bare utgjort de som «tilhører» stedet, eller deres gjester.) 

Rådmannens kommentar: «For vurdering etter pbl. § 19-2 annet ledd, se «Rådmannens vurdering»». 

13. Fra Statens retningslinjers avsnitt 6.2 (som gjelder for Frøya kommune), vil vi henvise til et 

meget relevant punkt for søknaden vår: «Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring 

av naust og brygge skal også tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse 

hensynene må veies opp mot hensynet til de allmenne interesser som er angitt foran, og 

mulighetene for felles brygger og naust bør også vurderes.» (Med Planretningslinjens begrep 

«brygge» må her vel forstås kai/flytebrygge etc. for utlegg av båt, og ikke brygge i betydningen 

av et hus). 

Vi mener, på bakgrunn som redegjort ovenfor, at ingen av hensynene bak lovens 

formålsparagraf, eller hensynene bak bestemmelsene i loven blir vesentlig tilsidesatt ved å 

innvilge en dispensasjon. 

Når det gjelder i lovens §19-2 Dispensasjonsvedtaket, om at krav til at «fordelene med å gi 

dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering», henviser vi til 

redegjøring i «Søknad om dispensasjon», men kan i stikkords form her nevne: 

-Sikkerhet for liv og helse. 

-Tilgjengelighet forbrukere og bevegelseshemmede. 

-Aktivum bor barn og unge (Krabbefiske, bading mv.) 

-Bifall fra stedets grunneiere, som ser fram til en uhindret ferdsel for sine båter. (Dagen løsning 

med båter på svai og dragertau er til hinder).  

Vi mener med dette at alle i lovens bestemmelser er oppfylt i nødvendig grad til at dispensasjon 

kan innvilges. 

Rådmannens kommentar: «Kommunen forstår ikke begrepet «brygge» som kai/flytebrygge etc. Dersom 

dette skal være et moment som skal tillegges vekt (fritidsfiske) så må bruken være til fritidsfiske, ikke 

privat flytebrygge. Videre vurdering i rådmannens vurdering» 

14. Avslutningsvis, til ettertanke, vil vi påpeke at hvis kommunen skal håndheve et påbud om at alle 

småbåter skal samles i egne småbåthavner, så synes vi det er meget urimelig. Det vil praksis 

bety at det er innført et byggeforbud mot naust og (flyte)brygger i Frøya kommune, utenom 

småbåthavnene. Slik som i tilfelle med vår søknad. Vi (og andre) er også avhengig av å ha et 

naust i småbåthavnen. Er det da slik at kommunen vil innløse våre naust og stille nye naust til 

disposisjon i småbåthavnen? 

Rådmannens kommentar: «Det finnes egne områder avsatt til naust/sjøhus og småbåthavn. I områder 

der det i sjø er avsatt til småbåthavn, er det på land som regel avsatt til et byggeformål. Dette kan 

være «annen bebyggelse og anlegg», «næring», «naust/sjøhus» osv. Det er ikke slik at når et område 

er avsatt til naust så har man automatisk rettighet til flytebrygge. Det å skulle kreve at kommunen 

skal innløse naust og stille nye tomter i en småbåthavn, på bakgrunn av at det i reguleringsplanen 

ikke er regulert området for flytebrygger er urimelig krav og er ikke relevant i den dispensasjonssak.»  

Merknader: 

Tiltaket er nabovarslet jfr. PBL § 21-3. Søknaden er forelagt sektormyndigheter jfr. pbl. § 21-5. Det er 

følgende merknader til saken: 

  Merknad Kommentar fra rådmann 

Fylkesmannen 

09.12.2019 

Innledningsvis ønsker vi å råde 

kommunen til å følge intensjonen 

i kommuneplan om å samle 

denne type anlegg til felles 

Tatt til etterretning 
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småbåtanlegg. 

Tiltaket er veldig omfattende og 

vil gi et helt annet inntrykk av 

anlegget rundt naustet/sjøhuset 

enn hva som er tilfelle i dag. 

Tiltaket vil med sitt store omfang 

bidra til økt privatisering av 

området, og vil begrense 

allmennhetens tilgang til 

strandsonen. I henhold til Statlige 

planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av 

strandsonen langs sjøen skal 

byggeforbudet i strandsonen i 

Frøya kommune praktiseres 

strengt. En tillatelse til dette 

tiltaket vil kunne føre til 

presedens der en vil kunne 

forvente å få flere liknende 

søknader i fremtiden. 

I reguleringsplanen er det satt av 

areal til naust, og tiltaket ligger i 

ett av disse arealene. Søker 

hevder, med henvisning til 

reguleringsplanens pkt. 4.8, at 

hver hyttetomt har rett til 

sjøhus/båtplass. Søker mener 

videre at det etter dagens 

standard er ensbetydende med 

flytebrygge. Så langt vi kan se er 

naust kun nevnt i § 2 og vi kan 

ikke se at noen av paragrafene 

har underpunkter – dvs. punkt 

4.8 finnes ikke. Om 

reguleringsplanen hadde 

inneholdt et slikt punkt hadde det 

likevel ikke vært ensbetydende 

med at hver hytte har rett på 

egen flytebrygge. 

I henhold til «Planbeskrivelse til 

kommuneplanens arealdel med 

kystsoneplan i Frøya kommune» 

(2011), ønsker kommunen flere 

felles småbåtanlegg. 

Kommuneplanen inneholder vel 

63 småbåthavner med ulik 

planstatus og størrelse. Disse er 

plassert etter en vurdering av 

hvor det er eksisterende anlegg 



Saknr: 53/20 

og eksisterende planer. Det er 

avsatt areal i sjø. 

Med bakgrunn i dette er 

Fylkesmannens faglige råd at det 

ikke blir gitt dispensasjon til 

tiltaket. 

Fylkeskommunen 

28.10.2019 

Vi viser til deres oversendelse 
datert 18.oktober 2019. 
Det søkes dispensasjon fra PBL § 
1-8, samt dispensasjon fra FNAFF-
formålet i 
kommuneplanens arealdel for 
etablering av flytebrygge med 
gangbro på eiendommen 
57/1. Omsøkte tiltak kommer i 
tilknytning til felles naust for 
eiendommene 57/31 og 37. 
Fylkeskommunen ønsker å minne 
om at strandsonen er gitt et 
spesielt vern gjennom en 
nasjonal bestemmelse direkte 
tatt inn i PBL §1-8 (bygge- og 
deleforbudet i 
strandsonen). Målet om å bevare 
strandsonen mest mulig urørt 
gjør at det skal mye til 
før dispensasjon kan gis. Selv om 
små flytebrygger kan fortone seg 
som relativt 
beskjedne inngrep i strandsonen, 
vil mange enkeltflytebrygger 
samlet sett medføre 
betydelige inngrep i strandsonen 
og dermed medvirke til å 
undergrave 
strandsonevernet. Ved 
samlokalisering av kai- og 
flytebryggeanlegg vil det 
redusere 
antallet inngrep i strandsonen og 
resultere i mindre privatisering av 
strandsonen. 
Området framstår som 
privatisert, og vil etter våre 
vurderinger ikke endre dagens 
situasjon vesentlig. Rent generelt 
vil vi oppfordre kommunen om å 
stille krav til at 
flytebrygger skal dekke behovet 
for flere i nærliggende område. 
Ut over dette har vi ikke 
merknader til omsøkte tiltak. 

Tatt til orientering 

Uttalelsene kan sees i sin helhet som vedlagt dokument i saken   
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Søkers begrunnelse: 

Dragsnes hytteområde er et avgrenset område på enden av Dragsnesveien. Det ligger på et nes, kalt 

Strømskaget, og er for det meste omsluttet av en relativt sterk tidevannsstrøm, Dragsnesstraumen. 

Området ble på slutten av 1970-tallet regulert til et hytteområde med 15 tomter og tilhørende sjøhus, for 

at barna til Anna og Anton Skarshaug skulle få mulighet til å bygge hver sin hytte på eiendommen. 

Planen ble gitt dispensasjon fra Strandplanloven og stadfestet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag den 

1.10.1980. 

I dag er det, med ett unntak, barnebarn og oldebarn av Anna og Anton som har eiendommene. 

Reguleringsplanen gir hver hyttetomt rett til sjøhus/båtplass på området avsatt til sjøformål. 

(Reguleringsplanens pkt. 4.8 -Sjøhustomter og sjøhus). Etter dagens standard er vel en båtplass 

ensbetydende med flytebrygge. Det er da også tilfelle for de aller fleste på Dragsneset. 

Mer estetisk og enhetlig løsning med gangbro og flytebrygge som en integrert del av sjøhusanlegget, 

hvor det legges vekt på bruk av materialer og konstruksjon som vil gi et mer solid og varig inntrykk enn 

dagen kai -som rives. 

Gangbroen, kan om en vil, betraktes som en renovering av dagens kai, slik at det som er nytt vil bli 

selve flytebryggen med tilhørende landgang. 

Med hensyn på kommuneplanens formål mener jeg prosjektet ligger innenfor planen med hensyn på 

ferdsel og friluft. En flytebrygge vil bli et aktivum for oss som er glad i et friluftsliv på sjøen og som 

gjør det mulig å nyte båtlivet lengre inn i alderdommen. Og ikke minst vil den bli attraktiv blant den 

yngre garden for krabbefiske og som badeplattform. 

Sjøområdet utenfor, som utgjør en liten avgrenset bukt med en omflødd holme, er grunt og lite egnet for 

fiskeriformål og aquaformål. Slik sett strider prosjektet neppe med formålet i arealplanen. Med hensyn 

på ferdsel vil prosjektet ikke endre tilgjengeligheten i forhold til dagens situasjon. 

Dagens løsning med bøye og landtau er til hinder for grunneierens båter, som har sin flytebrygge innerst 

i bukta. På grunn av landtauet har han en relativt trang passasje mellom bøya og holmen for å komme 

ut. Ved lavvann kan det være spesielt problematisk for uerfarne, og èn grunn til at det har skjedd uhell. 

Disse forhold vil løse seg med vår flytebrygge lengre øst. Grunneieren ser da også fram til en slik 

løsning. 

HMS. En flytebrygge vil gi en stor forbedring med hensyn på sikkerhet og vil redusere faren for skader 

og risiko for alvorlige uhell. Spesielt når en er alene om å håndtere båt og utstyr er det en utfordring å 

klyve i tangfjæra, ut og inn av båt, bale med fortøyninger etc. Ikke minst de dagene det er litt vind vil en 

flytebrygge gjøre det lettere og trygger for alle. 

Utdrag fra søknad. Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

Rettslig utgangspunkt: 

Kommuneplanens arealdel (KPA) er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal 

brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. Planen 

inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer 

detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen. 
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I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn 

fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i 

horisontalplanet ved alminnelig høyvann 

Hovedhensynet bak byggeforbudet langs sjø og vassdrag er å verne strandsonen mot byggetiltak og 

terrenginngrep for å sikre natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmennhetens interesser, samt å 

hindre at tilgjengeligheten til sjø og vassdrag reduseres. Det følger av formålsbestemmelsen i plan- og 

bygningsloven at plan og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning. Det skal legges vekt 

på langsiktige løsninger for samfunnet, likeverd og tas hensyn til barn og unges oppvekstmiljø samt 

estetisk utforming av omgivelsene. 

Det er i kommunens arealer avsatt spesifikke områder der det tillattes tiltak. For areal i sjøen for 

omsøkte tiltak er det kun tillatt med tiltak tilknyttet akvakultur. Bestemmelsenes formål er å hindre 

enkeltvis tiltak langs sjøen og tiltak som bidrar til privatisering.  

 

Vurdering av naturmangfoldloven 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 

(jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke 

true arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint 

beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en borger har rettskrav på å få 

innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i 

medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen 

det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 

fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår om 

kvalifisert interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt. 

Dersom hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det 

normalt ikke være anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen kun har 

adgang til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte 

dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold. 

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende momenter er om 

dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess (omregulering), den har ikke betydning for 

planen for øvrig, den medfører ikke presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller at 

spesielle naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, kommunalt ledningsnett 

eller lignende). 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (jf. nml § 

7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter eller 

planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint beskyttede områder eller 

vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 
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Rådmannens vurdering 

Områdene på land er regulert, mens områdene i sjø inngår i kommuneplanens arealdel (KPA) Det er 

KPAs kombinasjonsformål i sjø det søkes dispensasjon fra. Planformålet FNAFF er 

kombinasjonsformål for ferdsel, fiske, akvakultur, natur i sjø. Tiltaket vil ligge i brytingspunktet mellom 

reguleringsplan og kommuneplan, der eiendomsgrensen og kystkonturen er inntegnet. Det er av 

rådmannens vurdering at tiltaket derfor også kommer i konflikt med byggeforbudet i strandsonen jfr. 

pbl. § 1-8. En tillatelse fordrer derfor dispensasjon fra byggeforbudet jfr. § 1-8. 

Fylkesmannen skriver i sin vurdering følgende: 

«Tiltaket er veldig omfattende og vil gi et helt annet inntrykk av anlegget rundt naustet/sjøhuset enn 

hva som er tilfelle i dag. Tiltaket vil med sitt store omfang bidra til økt privatisering av området, og 

vil begrense allmennhetens tilgang til strandsonen. I henhold til Statlige planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen skal byggeforbudet i strandsonen i Frøya 

kommune praktiseres strengt. En tillatelse til dette tiltaket vil kunne føre til presedens der en vil kunne 

forvente å få flere liknende søknader i fremtiden. 

I reguleringsplanen er det satt av areal til naust, og tiltaket ligger i ett av disse arealene. Søker 

hevder, med henvisning til reguleringsplanens pkt. 4.8, at hver hyttetomt har rett til sjøhus/båtplass. 

Søker mener videre at det etter dagens standard er ensbetydende med flytebrygge. Så langt vi kan se 

er naust kun nevnt i § 2 og vi kan ikke se at noen av paragrafene har underpunkter – dvs. punkt 4.8 

finnes ikke. Om reguleringsplanen hadde inneholdt et slikt punkt hadde det likevel ikke vært 

ensbetydende med at hver hytte har rett på egen flytebrygge. 

I henhold til «Planbeskrivelse til kommuneplanens arealdel med kystsoneplan i Frøya kommune» 

(2011), ønsker kommunen flere felles småbåtanlegg. Kommuneplanen inneholder vel 63 

småbåthavner med ulik planstatus og størrelse. Disse er plassert etter en vurdering av hvor det er 

eksisterende anlegg og eksisterende planer. Det er avsatt areal i sjø.» 

Rådmannen i Frøya kommune er enig i Fylkesmannens vurdering i denne saken. Tiltaket vil bidra til økt 

privatisering i strandsonen og er ikke i tråd med de Statlige planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs sjø og vassdrag. På denne måten er ikke tiltaket i tråd med 

kommuneplanens intensjon om å samlokalisere tiltak for å hindre spredt nedbygging av strandsonen. Det 

er videre enn viss fare for at saken vil skape presedens for lignende saker i fremtiden. 

Selv om det foreligger som en fordel at kai/landgang vil bli fjernet, ønsker ikke kommunen at det legge 

ut nye enkeltvise flytebrygger. Det er i reguleringsplanen Dragsens øst (plan-id: 1620200306) regulert 

eget område til småbåthavn, ca. 380 meter fra omsøkt tiltak. Kommunen mener det er helt innenfor å 

forvente at disse områdene blir tatt i bruk før man begynner i gi dispensasjon.  

På grunnlag av vurderingen ovenfor konkluderer rådmannen med at tiltaket vil tilsidesette hensynet bak 

bestemmelsen det søkes dispensasjon fra. Da vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative er det ikke grunnlag 

for å vurdere en vekting av fordeler og ulemper ved tiltaket. 

Konklusjon 

Rådmannen anbefaler at det ikke gis dispensasjon fra kravet om regulering som. Vilkårene i pbl. § 

19-2 er ikke oppfylt.  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

54/20 Formannskapet 03.03.2020 

 

GNR 16 BNR 75 OG 2 DISPENSASJON - VEI OG TENNISBANE - KVERVA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet gir dispensasjon fra LNF-formålet jfr. KPA kap. 36 for oppføring av vei på Gnr 

16, Bnr 2 og 75 som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt, 

jfr. § 19-2. 

3. Er ikke tiltaket igangsatt innen tre år etter vedtaksdato eller innstilles i mer enn to år, frafaller 

dispensasjonsvedtaket jfr. pbl. § 21-9. 

4. Formannskapet gir ikke dispensasjon fra LNF-formålet jfr. KPA kap. 36 for oppføring av 

tennisbane på Gnr 16, Bnr 2 og 75 som omsøkt. 

5. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vilkårene for å gi dispensasjon er ikke 

oppfylt, jfr. § 19-2. 

 

 

Vedlegg:  

 

1. Søknad om dispensasjon, mottatt 07.10.2019 

2. Melding om delegert vedtak – omdisponering av jordbruksareal 

3. Skisse: Tennisbane og vei 

4. Uttalelse Trøndelag Fylkeskommune, mottatt 12.12.2019 

5. Uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag, mottatt 09.12.2019 

6. Tilleggsskriv til dispensasjonssøknad, mottatt 12.02.2020 

7. Ortofoto 

 
Saksopplysninger: 

 

Meinich Arkitekter AS, heretter kalt søker, søker om dispensasjon fra LNF-formålet i KPA for 

etablering av adkomstvei og tennisbane på gnr. 16, bnr. 2 på vegne av tiltakshaver Gustav Witzøe.  

Området vei og tennisbane er lokalisert på er registrert i AR5 kartet som innmarksbeite og fulldyrka 

jord. Landbruksmyndigheten i kommunen har anslått at areal på ca. 1,4 daa vil omdisponeres.  

Merknader: 

Tiltaket er nabovarslet jfr. PBL § 21-3. Søknaden er forelagt sektormyndigheter jfr. pbl. § 21-5. Det 

er følgende merknader til saken: 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Fylkesmannen i 09.12.19 På bakgrunn av kommunens befaring og Tatt til orientering. 
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Trøndelag vurderinger på landbruksområdet og ikke 
minst vilkårene satt i jordlovsvedtaket, vil 
fylkesmannen ut fra landbrukshensyn ikke 
motsette seg kommunens vurderinger på 
landbruksområdet. Under forutsetning av at 
vilkårene satt i jordlovsvedtaket realiseres vil 
vi med andre ord ikke motsette oss 
søknaden. 

Trøndelag 
fylkeskommune 

12.12.19 Ingen merknader. Tatt til orientering.  

 

Søkers begrunnelse:  
Søker bygger deler av argumentasjonen på jordlovsbehandlinga etter jordlova § 9, behandlet som sak 

nr. 237/19 etter delegert myndighet fra Hovedutvalg for forvaltning 25.09.2019. Ut fra redegjørelsen i vedtaket 

konkluderer søker med at hensynet bak bestemmelsen tilsidesettes, men ikke vesentlig.  

Søker anfører at tiltaket vil medføre en mer driftsmessig god løsning, samt at det gir god arealdisponering av 

tiltakshavers eiendom. Søker ser ikke ulemper med tiltaket. 

 

Utdrag fra søknad. Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

  

Situasjonsplan: Vei og tennisbane 

 

Forhold til overordna planverk: 

Plan- og bygningsloven § 1-1, § 19-1, § 19-2. 

Kommuneplanens arealdel kap. 36.  

Forkortelser og definisjoner: 

KPA –  Komuneplanens arealdel 

pbl. – Plan- og bygningsloven 

 



Saknr: 54/20 

Tiltakshaver - fellesbetegnelse på den enkeltpersonen, institusjonen, organisasjonen eller foretaket 

som arbeidene utføres på vegne av (byggherre), eller som står for gjennomføringen av et bygge- 

eller anleggstiltak, tiltakshaver er den som til syvende og sist har ansvaret i byggesaker. 

Ansvarlig søker - tiltakshavers representant overfor kommunen og skal stå for all kontakt mellom 

kommunen, foretakene og tiltakshaver. Ansvarlig søker har en administrativ oppgave og skal blant 

annet koordinere prosjektet og påse at ansvarsoppgavene til foretakene blir ivaretatt. 

Rettslig utgangspunkt: 

Arealformålet LNFR omfatter areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, jf. pbl. § 11-7 andre ledd nr. 5 bokstav a. Av 

Miljøverndepartementets lovkommentar til plandelen av ny plan- og bygningslov av 1. juli 2009 

følger det at slik arealformål skal brukes for områder i kommunen som skal nyttes eller sikres til 

landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller områder som skal bli 

liggende som naturområder, herunder naturområder med spesiell betydning for friluftslivet. Slike 

arealer skal i det vesentlige være ubebygget, eller bare bebygget i tilknytning til landbruk og 

reindrift og for bruk av området til friluftsliv. 

Det er i LNF-områder generelt dele- og byggeforbud. Det er tillatt med tiltak som er tilknyttet 

stedbunden næring. Hovedhensynet bak arealformålet i LNF-område er å sikre allmenne ferdsels- 

og friluftsinteresser, bevare landskaps- og jordbrukshensyn samt å bevare sammenhengende 

landbruksområder. Uheldig omdisponering eller fragmentering av landbruksområder og 

grøntstruktur skal unngås. Det tillattes ikke tiltak som er privatiserende i områder av natur- og 

fritidsinteresse eller som er til hinder for adkomst til slike områder eller områder av allmenn 

interesse. 

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en borger har rettskrav på å få 

innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i 

medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen 

det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 

fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår om 

kvalifisert interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt. 

Dersom hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det 

normalt ikke være anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen kun har 

adgang til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte 

dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold. 

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende momenter er om 

dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess (omregulering), den har ikke betydning for 

planen for øvrig, den medfører ikke presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller at 

spesielle naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, kommunalt ledningsnett 

eller lignende). 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (jf. nml § 

7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter eller 

planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint beskyttede områder eller 

vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 
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Vurdering av naturmangfoldloven:  
Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 

12 (jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket 

vil ikke true arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, 

marint beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 

12 er vurdert.  

Rådmannens vurdering:  
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til 

bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir tilsidesatt. I 

tillegg må fordelene med å innvilge dispensasjonen være klart større enn ulempene, etter en samlet 

vurdering. 

Hensynet bak bestemmelsen er som tidligere angitt å sikre allmenne ferdsels- og friluftsinteresser, 

bevare landskaps- og jordbrukshensyn samt å bevare sammenhengende landbruksområder. Uheldig 

omdisponering eller fragmentering av landbruksområder og grøntstruktur skal unngås. Det tillates 

ikke tiltak som er privatiserende i områder av natur- og fritidsinteresse eller som er til hinder for 

adkomst til slike områder eller områder av allmenn interesse. 

Det er derfor klart at tiltakene som omsøkes ikke er i tråd med det hensynet som KPA kap. 36 skal 

forvalte. Omdisponering av dyrkamark er ett omstridt tema, og kommunen bør ikke omdisponere 

dyrkamark gjennom dispensasjon uten at det inngår i en overordnet jord- eller landbruksplan der 

konsekvensene av omdisponeringa er utredet nøyere.  

Rådmannen vil i vurderingen av om tiltaket «vil vesentlig tilsidesette hensynet bak bestemmelsen 

det søkes dispensasjon fra», støtte seg på den landbruksfaglige vurderingen som er gjort i 

jordlovsbehandlinga etter jordlova § 9, behandlet som sak nr. 237/19 etter delegert myndighet fra 

Hovedutvalg for forvaltning 25.09.2019. Rådmannen støtter søkers konklusjon om at, hensynet bak 

bestemmelsen blir tilsidesatt, men ikke vesentlig. 

Ved vurdering om fordeler og ulemper skal rådmannen vurderer momenter som har betydning i 

saken.  

Søker anfører; «Fordelen ved tiltaket er at tiltakshaver får en bedre arealutnyttelse på sin 

eiendom, uten at dette går ut over dyrka mark. Videre anføre det at tiltakene samlet sett vil gi en 

driftsmessig god løsning når man ser hele planområdet under ett(…)» 

Rådmannen er av den oppfatning av at man i vurderingen i pbl. § 19-2 annet ledd skal vurdere 

hvilke fordeler det omsøkte tiltaket vil medføre, og ikke omdisponeringen av dyrkamarka som søker 

her viser til. Det fremgår ikke i søknaden hvilke fordeler de spesifikke tiltakene som det omsøkes 

om, ny vei og tennisbane vil gi. 

Videre skal momenter som vil gi personlige fordeler, ikke være tungtveiende i vurderingen av 

fordeler og ulemper. Pbl. § 19-2 tredje ledd angir at det ved dispensasjon fra bestemmelser i lov, 

vedtekt eller forskrift skal legges vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet 

og tilgjengelighet. Dette vil særlig gjelde i byggesaker. Formålet er at dispensasjoner ikke må 

innebære løsninger til nevneverdig skade for slike hensyn. 

Bestemmelsen åpner for at det i saker hvor det foreligger helt spesielle sosialmedisinske, personlige 

og menneskelige hensyn, kan slike hensyn tillegges vekt. Det understrekes at slike hensyn normalt 

ikke har avgjørende vekt i dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven, jfr. ot.prp. nr. 32 (2007-

2008) side 242. 



Saknr: 54/20 

Det er i hovedsak de samfunnsmessige 

hensyn (allmenne interessene) av 

planfaglig og arealdisponeringsmessig 

karakter som her tillegges vekt, og som 

må avveies når det snakkes om fordeler 

og ulemper, jfr. Oslo fylkeskommunes 

dispensasjonsveileder. 

Det er uklart i hvilken grad området 

(tennisbane) blir benyttet til natur- og 

friluftsformål, men med tanke på at 

området består av dyrkamark så vurderes 

det som lite sannsynlig at det området har 

hatt noen egenskaper som har gjort dette 

til et lite attraktivt område for natur- og 

friluftsaktiviteter.  

 

Rådmannen kan ikke se at det foreligger klare fordeler ved å gi dispensasjon for oppføring av 

tennisbane, eller at tiltaket har en overvekt av fordeler for de allmenne interesser. Kommunen plikter 

imidlertid å gjøre en helhetlig vurdering og argumentene til søker kan etter rådmannens syn ikke 

sies å veie tyngre enn hovedhensynet bak kommunens arealplan som er å styre arealbruken og 

bosettingsmønstret i kommunen. 

Når det gjelder veien så er rådmannen klar på at denne ikke vil medføre noen ulemper med tanke på 

natur- og friluftsinteresser. Rådmannen mener veien vil være med på å gjøre området generelt mer 

tilgjengelig for allmenheten, og mener at dette bør være tungtveiende argument.  

Søker angir i tilleggsskriv til søknad, mottatt hos kommunen 12.02.2019; «Det omsøkte arealet er 

ikke omfattet av hensynssoner i kommuneplanen og området er ikke underlagt detaljregulering. 

Det som da skal være gjenstand for vurdering ved etablering av tiltak i LNF, er om tiltaket 

tilsidesetter hensynet etter jordlova.» 

Som rådmannen forstår det mener søker at kommunen bruker formålsparagrafen feil i sin tidligere 

vurdering i saken. Kommunen vil påpeke at en definisjon av hensynet bak bestemmelsen som ligger 

til bakgrunn i KPA LNF-formål til syvende og sist er kommunens eget ansvar i forbindelse med 

utarbeidelse av arealplanen. Rådmannen ser at det i områder der det er landbruksproduksjon ikke 

skal vurderes i hvilken grad natur- og friluftsområder blir berørt, men at hovedhensynet da ligger på 

verdien i jord- og landbruksmessige hensyn. Men, man kan allikevel ikke konkludere med at man 

kun skal vurdere tilsidesetter hensyn etter jordlova, da et område også kan ha andre kvaliteter som 

ikke er definert i Jordlova. Hensynet bak LNF-formålet er redegjort for under «Rettslig 

utgangspunkt». 

Etter en helhetlig vurdering vil rådmannen tilråde formannskapet å gi dispensasjon for etablering av 

ny vei. Rådmannen vil fraråde at det gis dispensasjon for oppføring av tennisbane, da man ikke kan 

se noen klare fordeler av allmenne interesser ved å gi dispensasjon for oppføring av denne.  

Øvrige momenter som måtte fremgå i saken og som ikke er omtalt eller vurdert her er ikke ansett 

for å være relevant ved vurderingen av dispensasjonssøknaden. 

Konklusjon: 

Rådmannen tilråder at det gis dispensasjon for etablering av vei, men ikke tennisbane.  

 

  

Ortofoto: Plassering av omsøkte tiltak 
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GNR 3 BNR 103 DISPENSASJON - REHABILITERING AV MOLO OG FLYTTING AV 

FLYTEBRYGGE - DALØYA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet gir dispensasjon fra LNF og kombinerte formål i sjø i KPA, samt PBL § 

1-8, for flytting av flytebrygge og rehabilitering av molo på Gnr 3, Bnr 4 og Gnr 3, Bnr 

103 som omsøkt. 

2. Det må ikke tilføres ny masse i sjø. 

3. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vilkårene for å gi dispensasjon er 

oppfylt, jfr. § 19-2. 

4. Er ikke tiltaket igangsatt innen tre år etter vedtaksdato eller innstilles i mer enn to år, 

frafaller dispensasjonsvedtaket jfr. pbl. § 21-9. 

 

 

Vedlegg:  

 

1. Søknad om dispensasjon, mottatt 12.12.2019 

2. Nabovarsel, mottatt 11.12.2019 

3. Situasjonsplan, mottatt 11.12.2019 

4. Signert fullmakt for Gnr. 3, Bnr. 4, mottatt 11.12.2019 

5. Uttalelse Trøndelag Fylkeskommune, mottatt 24.01.2020 

6. Uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag, mottatt 06.02.2020 

7. Uttalelse Kystverket, mottatt 31.01.2020 

8. Ortofoto, målestokk 1:1500 

 
Saksopplysninger: 

 

Søker ønsker å rehabilitere en eldre molo, og i samme anledning flytte en eksisterende flytebrygge slik at 

denne ligger mer beskyttet mot vær og vind. 

Bakgrunnen for søknad er at deler av moloen er utauret, og tiltakshaver ønsker å rehabilitere den til 

opprinnelig stand ved å tilføre ca. 60 m3 masser. Det skal ikke fylles ytterligere i sjø, men massene 

tenkes benyttet til å heve moloen opp til opprinnelig nivå, ca 1. meter. 

I den anledning ønskes det også at den nærliggende flytebryggen ønskes flyttet nærmere moloen, for 

bedre beskyttelse mot bølger, strøm og vind. Bryggens landfeste vil ikke endres. 
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Merknader: 

Tiltaket er nabovarslet jfr. PBL § 21-3. Søknaden er forelagt sektormyndigheter jfr. pbl. § 21-5. Det 

er følgende merknader til saken: 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

06.02.20 Såfremt det ikke fylles i sjøen, så har 

fylkesmannen ingen vesentlige merknader til 

tiltaket. 

 

Det påpekes likevel at det må vises 

aktsomhet ved menneskelige aktiviteter slik 

som utfylling, mudring og sprenging i 

strandsonen, med tanke på skredfare. 

Tas til etterretning.  

Trøndelag 

fylkeskommune 

24.01.20 Har ingen vesentlige merknader til tiltaket. 

 

Minner om den generelle aktsomhetsplikten 

etter §8 i Kulturminneloven. 

Tatt til etterretning. 

Kystverket – 

Midt-Norge 

31.01.20 Mener at planen har liten eller ingen virkning 

for statlige anlegg og installasjoner.  

 

Har ellers ingen vesentlige merknader til 

tiltaket. 

Tas til orientering 

 

Søkers begrunnelse:  

Hensynet til formål kombinert formål i sjø: 

Det er snakk om flytting av eksisterende flytebrygge. Hensynet til formålet i sjø vil ikke bli vesentlig 

tilsidesatt som følge av denne flyttingen. Tvert imot anser man at flytting av flytebrygga nærmere molo 

vil sikre hensynet til planen på en bedre måte. 

Fordeler/ulemper: 

Det er ikke avdekket ulemper som følge av tiltakene. Det anses derimot som positivt at flytebryggen 

flyttes for å beskytte den mer mot vind, strøm og bølger. Ny plassering sikrer også trafikk inn mot 

kaiområdet på en bedre måte. 

Det anses også positivt at eksisterende molo rehabiliteres slik at den kan beskytte flytebrygge og kai på 

en bedre måte. 

Med dette anser vi at fordelene er klart større enn ulempene. 

Utdrag fra søknad. Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

Forhold til overordna planverk: 

Plan- og bygningsloven 

Kommuneplanens arealdel 
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Forkortelser og definisjoner: 

KPA – Komuneplanens arealdel 

PBL. – Plan- og bygningsloven 

Rettslig utgangspunkt: 
LNF-FORMÅLET I KPA, KDP OG REGULERINGSPLANER: 

Arealformålet LNFR omfatter areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, jf. pbl. § 11-7 andre ledd nr. 5 bokstav a. Av 

Miljøverndepartementets lovkommentar til plandelen av ny plan- og bygningslov av 1. juli 2009 følger 

det at slik arealformål skal brukes for områder i kommunen som skal nyttes eller sikres til 

landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller områder som skal bli liggende 

som naturområder, herunder naturområder med spesiell betydning for friluftslivet. Slike arealer skal i 

det vesentlige være ubebygget, eller bare bebygget i tilknytning til landbruk og reindrift og for bruk av 

området til friluftsliv. 

Det er i LNF-områder generelt dele- og byggeforbud. Det er tillatt med tiltak som er tilknyttet 

stedbunden næring. Hovedhensynet bak arealformålet i LNF-område er å sikre allmenne ferdsels- og 

friluftsinteresser, bevare landskaps- og jordbrukshensyn samt å bevare sammenhengende 

landbruksområder. Uheldig omdisponering eller fragmentering av landbruksområder og grøntstruktur 

skal unngås. Det tillattes ikke tiltak som er privatiserende i områder av natur- og fritidsinteresse eller 

som er til hinder for adkomst til slike områder eller områder av allmenn interesse. 

PBL. § 1-8: 

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn 

fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i 

horisontalplanet ved alminnelig høyvann 

Hovedhensynet bak byggeforbudet langs sjø og vassdrag er å verne strandsonen mot byggetiltak og 

terrenginngrep for å sikre natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmennhetens interesser, samt å 

hindre at tilgjengeligheten til sjø og vassdrag reduseres. Det følger av formålsbestemmelsen i plan- og 

bygningsloven at plan og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning. Det skal legges vekt 

på langsiktige løsninger for samfunnet, likeverd og tas hensyn til barn og unges oppvekstmiljø samt 

estetisk utforming av omgivelsene.  

 
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, INKLUDERT KOMBINERTE FORMÅL I SJØ 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone omfatter, og skal eller kan brukes for å 

planlegge både sjøarealene, overgangen mellom sjø og land og de sjønære landarealene. Med tilhørende 

strandsone menes områdene innover på land så langt arealbruken der står i direkte sammenheng med 

sjøen og arealbruken der. Strandsonen kan avgrenses uavhengig av 100-metersbeltet langs sjøen, jfr. § 

1-8. Kategorien har for sjøarealene og i vassdrag i hovedsak samme innhold som i tidligere § 20–4 

første ledd nr. 5. Det er imidlertid en viktig endring at strandsonen nå kan inngå i formålet slik at det 

blir en sammenheng i arealstyringen i overgangen mellom land og sjø/vassdrag. Arealformål, 

hensynssoner og supplerende bestemmelser er felles for både land- og sjø/vassdragsarealet og skal gi 

grunnlag for en mest mulig helhetlig og integrert planlegging av sjø-/vassdragsareal og landarealene. 

Det er fortsatt mulig å planlegge sjø- og vassdragsareal uten å ta med landareal under formålet, der det 

er hensiktsmessig. 

 

Formålet kan videre deles i områder for ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, naturområder og 

friluftsområder hver for seg eller i kombinasjon. Formålet kan brukes for å angi arealbruk i sjø og 

vassdrag og i den tilhørende strandsone. Videre følger det av § 11–11 nr. 3 at det kan gis bestemmelser 
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om at arealbruken kan fastsettes særskilt for henholdsvis vannoverflaten, vannsøylen og bunnen. Det 

kan også omfatte grunnvannet, f.eks. for å sikre drikkevannskilder. 

 

Underformål i nr. 6 kan kombineres med hverandre eller angis hver for seg. Det er videre gitt hjemler i § 

11–11 for bestemmelser til dette arealformålet og det kan etter § 11–8 også fastsettes hensynssoner med 

visse retningslinjer og bestemmelser. Sammen vil disse bestemmelsene gi anledning til å se strandsone 

og sjø/vassdragsareal og vannareal i sammenheng, og til å angi bestemmelser om plankrav, miljø- og 

funksjonskrav, tilgjengelighet til strandsonen, krav til eventuelle bygninger og anlegg m.m. 

 
Vurdering av naturmangfoldloven:  
Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 

12 (jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket 

vil ikke true arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, 

marint beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 

12 er vurdert.  

Rådmannens vurdering:  

Tiltaket består i sin helhet av rehabilitering av en molo over havnivå, og flytting av en eksisterende 

flytebrygge. Moloen stikker grove 5 – 6 meter ut fra land over havoverflaten, og består i hovedsak av 

steinmasser. Flytebryggen er ca. 9 meter lang, og 4 meter bred på det bredeste. 

Området er i gjeldende kommuneplan satt av til LNF og kombinerte formål i sjø. Faste tiltak som det er 

tenkt i søknad er ikke innforstått med planformålet, og krever dispensasjon. 

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en borger har rettskrav på å få 

innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i 

medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen 

det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 

fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår om 

kvalifisert interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt. 

Dersom hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det 

normalt ikke være anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen kun har 

adgang til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte 

dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold. 

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende momenter er om 

dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess (omregulering), den har ikke betydning for 

planen for øvrig, den medfører ikke presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller at 

spesielle naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, kommunalt ledningsnett 

eller lignende). 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (jf. nml § 

7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter eller 

planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint beskyttede områder eller 

vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 
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Moloen ble opprettet en gang før 2006, og har siden ikke vært rørt hverken planmessig eller større 

inngrep. En rehabilitering, forutsatt at det ikke fylles mer masse i sjø, er ikke noe nytt tiltak som vil 

totalforandre stedets karakter. 

Flytebryggen ligger per dags dato allerede 

forankret i det punktet på land som vil bli brukt 

videre. Ved flytting av bryggen til den foreslåtte 

lokasjonen, så vil området på innsiden av bryggen 

bli noe begrenset, men totalt sett vil bryggen ta 

mindre plass enn dagens plassering. 

Hensynet bak LNF formålet på land er å nytte 

eller sikre områder til landbruksproduksjon, 

herunder jordbruk og skogbruk, eller områder som 

skal bli liggende som naturområder. Samtidig 

ligger hensynene til PBL. § 1-8 som et ekstra ledd 

for å sikre at kystområdene fortsatt er tilgjengelige 

mtp. hensyn til natur, friluftsliv, landskap og andre 

allmenne interesser. 

Moloen er allerede et tiltak som har endret 

områdets karakter, ettersom det opprinnelig ikke 

var noe større utstikk før den ble etablert en gang 

før 2006. Ettersom det ikke ligger noen 

landbruksinteresser innenfor tiltakets grenser, samt 

at det allerede er gjort tiltak, så ansees det at 

rehabilitering av moloen ikke vil endre områdets 

karakter i større grad en dagens situasjon. 

Hensynet med det kombinerte formålet i sjø er for 

å sikre fri ferdsel, naturmangfoldet og andre 

interesser i sjøområdene. Flytebryggen som ligger 

per dags dato stikker mer eller mindre vinkelrett ut 

i sjøen. Med en dreining parallelt med moloen, så 

vil anlegget ta mindre plass enn dagens plassering. 

Dette vil slikt sett frigjøre areal, og med den korte avstanden som tiltaket ønskes flyttet, så er det heller 

ingen stor endring i den situasjon som befinner seg i området per dags dato. 

Med bakgrunn i de ovennevnte momenter, så ansees det som at hensynene til bestemmelsene ikke vil bli 

vesentlig tilsidesatt om tiltaket gis dispensasjon. 

Videre må det vurderes fordeler opp mot ulemper. Begge de ønskede tiltakene er tiltenkt til noe som 

allerede eksisterer, hhv. Rehabilitering av molo og flytting av flytebryggen. 

Fordelene med flytting og rehabilitering er at det sikrer liggeplassene bedre enn dagens situasjon, 

samtidig som at bryggen frigjør bittelitt mer område for trafikk, selv om dette er minimalt. 

Rehabiliteringen vil forhåpentligvis være med på å stabilisere den eksisterende moloen, og vil samtidig 

gi le for bryggene som ligger bakenfor. 

Ulempene for tiltaket ligger hovedsakelig i at masse kan skli ut i havet under rehabiliteringsarbeidet, 

eller i tiden etter. Utfylling i sjø er et søknadspliktig tiltak hvor det må foreligge godkjenning fra 

Fylkesmannen før tiltak kan gjennomføres. 

  

Figur 1: Kartutsnitt av området med 
planformål inntegnet. 

  

Figur 2: Inntegnet ny posisjon av flytebrygge. 
Moloen er utstikkeren til venstre for bryggen. 
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Det er blitt presisert i søknad at det ikke skal tilføres masse i sjø, men legges nye steiner på toppen av 

den eksisterende moloen. Såfremt det ikke tilføres signifikante masser i sjø, så anser rådmannen at 

tiltakenes fordeler vil være større enn ulempene. 

Konklusjon: 

Rådmannen tilrår at det gis dispensasjon fra planformålet i KPA jfr. kapitler 36 og 44, samt 

PBL. § 1-8. Dette begrunnes med at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

56/20 Formannskapet 03.03.2020 

 

GNR 1 BNR 160 DISPENSASJON - PLANERING AV TERRENG OG UTLEGG AV BRYGGE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet gir dispensasjon fra kommuneplanens kapittel 22 og 44, samt PBL § 1-8 

for planering av parkeringsplass og utlegg av flytebrygge på Gnr 1, Bnr 160 som omsøkt. 

2. Det gis ikke dispensasjon for oppføring av molo, ettersom denne delen av søknaden er 

trukket. 

3. Flytebryggeanlegg må være universelt utformet. 

4. Det må opparbeides et oppsamlingsarrangement for drivstofflekkasjer før det mobile 

bensinanlegget kan settes i drift. 

5. Sprengningskant må utformes og sikres slik at personskade i forbindelse med fall og annen 

kontakt reduseres. 

6. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vilkårene for å gi dispensasjon er 

oppfylt, jfr. § 19-2. 

7. Er ikke tiltaket igangsatt innen tre år etter vedtaksdato eller innstilles i mer enn to år, 

frafaller dispensasjonsvedtaket jfr. pbl. § 21-9. 

 

Vedlegg:  

 

1. Søknad om dispensasjon, mottatt 20.12.2019 

2. Begrunnelse for søknad, mottatt 20.12.2019 

3. Nabovarsel, mottatt 20.12.2019 

4. Situasjonsplan, mottatt 20.12.2019 

5. Tegninger, mottatt 20.12.2019 

6. Bensinanlegg dokumentasjon risikoanalyse, mottatt 20.12.2019 

7. Uttalelse Trøndelag Fylkeskommune, mottatt 04.02.2020 

8. Uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag, mottatt 13.02.2020 

9. Uttalelse Kystverket Midt-Norge, mottatt 10.02.2020 

10. Vedlegg kart, Kystverket Midt-Norge, mottatt 10.02.2020 

11. Uttalelse Kystverket Midt-Norge i arkivsak 19/1718, mottatt 28.10.2019 

12. Klage på sak 19/1718, Svein Viggo Johansen, mottatt 31.01.2020. 

13. Trekking av søknad om molo, mottatt 24.02.2020 

14. Ortofoto, målestokk 1:1500 

 

 

 

 
Saksopplysninger: 
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Titran rorbuer, hvis område det ble søkt om dispensasjon for flytting av en flytebrygge i fjor høst, har 

skiftet eierskap. De nye eierne av rorbuene mener at dagens plassering av brygge, samt foreslåtte 

plassering i forrige dispensasjonssak ikke er gunstige eller realistiske. 

Søker ønsker å planere/sprenge ut et område fra grense mot sjø, samt bebyggelse, frem til grense mot 

LNF området bakenfor dagens parkeringsplass, for et bensinanlegg og ekstra parkering, samt endre 

plassering på flytebrygge og anlegge en mindre molo i Innersundet. 

Det søkes derfor om dispensasjon fra kommuneplanens arealdels §22.1, om krav til reguleringsplan, 

§44.1, kombinerte formål i sjø og vassdrag, og PBL §1-8. 

Søker har etter høringsrunden besluttet å trekke søknad om oppføring av molo. De resterende punktene 

ang. planering av parkeringsplass og plassering av flytebrygge ønskes fremdeles behandlet. 

Merknader: 

Tiltaket er nabovarslet jfr. PBL § 21-3. Søknaden er forelagt sektormyndigheter jfr. pbl. § 21-5. Det 

er følgende merknader til saken: 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

13.02.20 Fraråder dispensasjon, og ønsker 

vedtak oversendt for vurdering av 

påklage ved positivt vedtak. 

 

Fylkesmannen synes det virker noe 

uklart hvor stort område som skal 

fjernes på landsiden, samt 

konsekvensvurdering av en utfylling i 

sjø i forhold til naturmangfoldet. 

 

Videre så ønskes det en 

konsekvensvurdering og avbøtende 

tiltak rundt drivstoffanlegget samt 

håndtering av overflatevann. 

 

Fylkesmannen kommenterer videre at 

risikoen ved etablering av et slikt 

drivstoffanlegg vurderes nærmer, og 

at anlegget må etableres og driftes i 

henhold til forskrift om håndtering av 

farlig stoff. 

 

Til slutt nevnes skredfare i områder 

hvor det fylles ut, mudres eller 

sprenges, og at det vurderes om de 

tenkte tiltakene kan utløse dette. Til 

slutt nevnes det at stormflo og 

havnivåstigning burde vurderes 

Fjerning av massen på landsiden 

er beregnet til å være ca. 470 m2 

stort, med en snitthøyde på 3,28 

m. Dette gir et volum på 1540 

m3 masse (Tall hentet fra 

vedlegg E-1 tegninger, snitt). 

Eksisterende parkeringsplass har 

også blitt noe sprengt ut eller 

planert for å komme ned på 

dagens nivå. 

 

Molo ansees som et for stort 

tiltak til å kunne tas gjennom en 

dispensasjon, grunnet de store 

endringene i strømforholdene 

som et slikt tiltak kan skape. 

 

Her har søker i ettertid valgt å 

trekke søknad om molo, noe 

som eliminerer flere av 

punktene som nevnes. 

 

Angående det nevnte 

bensinanlegget, så følger det en 

svært detaljert risikoanalyse for 

den tiltenkte anleggstypen. Det 

er videre blitt lagt inn et punkt i 

vedtaket om at det må 

opparbeides en 
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ytterligere. oppsamlingsløsning for anlegget 

før dette kan settes i drift, som 

en ekstra sikkerhet mot 

lekkasjer. 

 

Området på land består 

hovedsakelig av berg og 

steinmasser med noe løsmasse 

på toppen. Det ansees at faren 

for skred er minimal. 

 

De eksisterende bygningene og 

kaianlegget ligger på kote 2. 

Med mindre de eksisterende 

bygningene og kaien løftes en 

meter, så vil det bli vanskelig å 

tilrettelegge parkeringen til et 

nivå på kote 3. Likevel så bør 

kant mot sjø gjøres så stabil som 

mulig, for å sikre tiltakene mot 

utauring. 

Trøndelag 

fylkeskommune 

04.02.20 Fraråder dispensasjon, og anbefaler 

at området detaljreguleres. 

 

Fylkeskommunen ønsker at tiltakene 

skal sikres god funksjonalitet for alle, 

og at tiltakene blir universelt 

utformet. Dette mener de oppnås best 

gjennom en detaljregulering av 

området. 

Det er blitt lagt til et punkt i 

vedtaket om at flytebrygge må 

være universelt utformet. 

Kystverket – 

Midt-Norge 

10.02.20 Anbefaler at det utarbeides en 

reguleringsplan for området. 

 

Kystverket refererer til sin uttalelse av 

28.10.2019, samt videre kommenterer 

inkluderingen av en molo i den nye 

søknaden. 

 

En molo vil påvirke vannutskiftningen, 

samtidig som at den vil stikke lenger 

ut, under vann, enn tegningene som er 

vist i søknad. 

Molo ansees som et for stort 

tiltak til å kunne tas gjennom en 

dispensasjon, grunnet de store 

endringene i strømforholdene 

som et slikt tiltak kan skape. 

 

Søker har i ettertid valgt å trekke 

søknad om molo. Dette betyr at 

de største problemene som 

nevnes i uttalelsen løses. Videre 

ansees det at nytt forslag til 

brygge er et bedre og sikrere 

design i forhold til det anlegg 

som ble fremlagt i sak 19/1718.  

Svein Viggo   Det ble på den foregående saken, sak I behandling av sak 19/1718 ble 
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Johansen 19/1718 sendt inn en klage fra Svein 

Viggo Johansen etter vedtak, hvor 

klager mener at den da godkjente 

flytebryggen ville skape trafikale 

problemer for sjøfarende inn og ut av 

Naftadjupet, hvorpå klager refererer 

til Kystverkets uttalelse. Videre 

kommenteres det at det vil bli behov 

for en molo med den gitte 

plasseringen. 

det lagt inn en grense på hvor 

langt ut en flytebrygge kan ligge, 

i tråd med Kystverkets uttalelse, 

for å sikre fremkommeligheten 

for nettopp sjøfarende. 

Den nå omsøkte bryggen stikker 

ikke lenger ut enn den 

eksisterende kaien, og er godt 

innenfor den grensen som 

Kystverket refererer til i sin 

uttalelse fra sak 19/1718. 

Klager har ingen eiendom som 

grenser til 1/160, men har 

båtplasser i Naftadjupet. 

Ettersom den farbare leden, som 

et kriterium, må bli ivaretatt, så 

ble det ansett som ikke 

nødvendig å varsle de over 30 

eiendommene som har naust 

eller flytebrygge i Naftadjupet. 

Klager skal etter dette ha blitt 

informert av søker, på anbefaling 

fra saksbehandler. Det har etter 

dette ikke kommet inn noen 

merknader til de omsøkte 

tiltakene, med unntak av at molo 

er nevnt i den fremsatte klagen. 

Ettersom det ikke lenger søkes 

om molo, anser saksbehandler 

for samtlige momenter for svart 

ut. 

 

 

Søkers begrunnelse:  

… Tiltakene som krever dispensasjon fra planfomålet «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 

strandsone» vil oppføres som erstatning for eksisterende anlegg, og innebærer derfor ikke nyetablering 

som medfører ny eller utvidet bruk av området. Ved eventuell godkjenning av søknad vil den 

eksisterende flytebrygga fjernes. Den nye skisserte løsningen med molo og båtplasser vil medføre at hele 

anlegget trekkes lengre inn mot land og bort fra farleden i sundet. På naboeiendommen er det relativt 

nylig utarbeidet reguleringsplan som legger til rette for havneområde vesentlig lengre ut fra land enn det 

som søkes om her. I tidligere uttalelse fra Kystverkets (ref, nr; 2019/3542-2), anses plassering av tiltak 

maksimum 3 meter lengre ut enn eksisterende flytebrygge som akseptabel avstand til farleden. Moloen 

planlegges innen rammen som er satt av kystverket. 

Massene som planlegges brukt i utfylling og molo vil utelukkende bestå av berg fra utsprengning for 

parkeringsplass og plassering av bensintank. Det er derfor ikke fare for at massene som legges ut i sjøen 

inneholder ukjent forurensning. Ved tiltakene planlegges i sammenheng med hverandre, vil det heller 
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ikke bli behov for bort- eller tiltransport av masse. Omfanget av sprengning vil innenfor rammen av 

eventuell tillatelse tilpasses det samlede behovet… 

… Det er tale om en relativt liten mengde masse, og tiltakshaverne har ikke funnet dokumentasjon som 

tilsier at det finnes kjent forurensning i sjøbunnen. Dersom Fylkesmannen vurderer at tiltaket krever 

tillatelse til utfylling i sjø etter forurensningsloven, vil evt. Undersøkelser av tiltaket innvirkning på 

naturmiljøet nødvendigvis inngå som en del av Fylkesmannens dokumentasjonskrav. 

Utdrag fra søknad. Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

Videre har søker trukket ønsket om molo på bakgrunn av de innkomne høringsuttalelsene fra 

sektormyndighetene. 

Forhold til overordna planverk: 

Plan- og bygningsloven 

Kommuneplanens arealdel 

Forkortelser og definisjoner: 

KPA – Komuneplanens arealdel 

PBL – Plan- og bygningsloven 

Rettslig utgangspunkt: 
Området i sjø er avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag, mens området på land er avsatt til Fritids- 

og turistformål. Det finnes byggegrense mot sjø på land, men ingen byggegrense i sjø. Bestemmelsene er 

som følgende: 

FRITIDS OG TURISTFORMÅL 

Formålet omfatter underformål som: 

- Utleiehytter 

- Fornøyelsespark eller temapark 

- Campingplass 

- Leirplass 

Utleiehytter kan blant annet omfatte utleie av rorbu, kommersielt leirsted med mer. 

Områder regulert til fritids- og turistformål må brukes til næringsmessig utleie av hver enkelt boenhet i 

minst ni måneder av året, og det er faktisk bruk, ikke eierformen som er avgjørende. Eksempelvis vil 

dette gjelde enheter for «salg og tilbakeleie». 

Dersom utleiehytter er beregnet på kommersiell virksomhet som del av reiselivsvirksomhet, skal de 

reguleres til nærmere angitt næringsbebyggelse som f.eks. hotell eller overnatting. 

Dersom det tas sikte på en større andel privat bruk, bør området reguleres til fritidsbebyggelse med 

bestemmelser som sikrer at det legges særskilt til rette for mulighet for utleie, men uten utleieplikt. Det 

kan også reguleres til kombinerte formål fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål. 

Private utleiehytter som utgjør en del av det økonomiske driftsgrunnlaget for en landbrukseiendom, er i 

plansammenheng fritidsbebyggelse og ikke en del av landbruket. Driftsbygninger i landbruket, 

eksempelvis setre og fiskebuer, kan brukes til utleie/gårdsturisme deler av året uten å være regulert til 

fritidsbebyggelse, så sant bygningen er nødvendig i forbindelse med utøvelse av landbruksnæringen. 

Bruksendring fra landbruksbygg til utleie og fritidsformål krever søknad om bruksendring, og må blant 

annet vurderes i forhold til planformålet. Der kommuneplanen har åpnet for spredt næringsbebyggelse, 

kan de angitte tiltakene som oftest gjennomføres på grunnlag av enkeltsaksbehandling. I enkelte tilfeller 

kan det likevel være nødvendig med reguleringsplan. Krav om reguleringsplan kan følge direkte av loven 
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eller dersom det er stilt krav om det i bestemmelsene til kommuneplanen. Spredt næringsbebyggelse vil 

imidlertid ikke fange opp alle typer tiltak for tilleggsnæringer i landbruket, og vil heller ikke passe like 

godt i alle situasjoner. I enkelte kommuner vil det kunne være mer hensiktsmessig å behandle hver sak 

gjennom dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Kommunen kan vedta veiledende retningslinjer for 

behandlingen av slike dispensasjoner som del av planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, INKLUDERT KOMBINERTE FORMÅL I SJØ 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone omfatter, og skal eller kan brukes for å 

planlegge både sjøarealene, overgangen mellom sjø og land og de sjønære landarealene. Med tilhørende 

strandsone menes områdene innover på land så langt arealbruken der står i direkte sammenheng med 

sjøen og arealbruken der. Strandsonen kan avgrenses uavhengig av 100-metersbeltet langs sjøen, jfr. § 

1-8. Kategorien har for sjøarealene og i vassdrag i hovedsak samme innhold som i tidligere § 20–4 

første ledd nr. 5. Det er imidlertid en viktig endring at strandsonen nå kan inngå i formålet slik at det 

blir en sammenheng i arealstyringen i overgangen mellom land og sjø/vassdrag. Arealformål, 

hensynssoner og supplerende bestemmelser er felles for både land- og sjø/vassdragsarealet og skal gi 

grunnlag for en mest mulig helhetlig og integrert planlegging av sjø-/vassdragsareal og landarealene. 

Det er fortsatt mulig å planlegge sjø- og vassdragsareal uten å ta med landareal under formålet, der det 

er hensiktsmessig. 

 

Formålet kan videre deles i områder for ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, naturområder og 

friluftsområder hver for seg eller i kombinasjon. Formålet kan brukes for å angi arealbruk i sjø og 

vassdrag og i den tilhørende strandsone. Videre følger det av § 11–11 nr. 3 at det kan gis bestemmelser 

om at arealbruken kan fastsettes særskilt for henholdsvis vannoverflaten, vannsøylen og bunnen. Det 

kan også omfatte grunnvannet, f.eks. for å sikre drikkevannskilder. 

 

Underformål i nr. 6 kan kombineres med hverandre eller angis hver for seg. Det er videre gitt hjemler i § 

11–11 for bestemmelser til dette arealformålet og det kan etter § 11–8 også fastsettes hensynssoner med 

visse retningslinjer og bestemmelser. Sammen vil disse bestemmelsene gi anledning til å se strandsone 

og sjø/vassdragsareal og vannareal i sammenheng, og til å angi bestemmelser om plankrav, miljø- og 

funksjonskrav, tilgjengelighet til strandsonen, krav til eventuelle bygninger og anlegg m.m. 
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Vurdering av naturmangfoldloven:  
Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 

12 (jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket 

vil ikke true arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, 

marint beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 

12 er vurdert.  

Rådmannens vurdering:  

Dette er et helt nytt tiltak, fra nye søkere, men omhandler det samme stedet som høringsbrevet sendt 

herfra den 25.09.2019. 

Tiltakene i sin helhet omhandler planering av et område, og utnyttelse av restmassen til å fylle ut en 

molo i sjø. Videre ønskes det å legge en brygge bakenfor moloen. Søker ønsket å søke om alt samtidig, 

ettersom det vil være mest hensiktsmessig å gjennomføre utfylling etter sprengning, ettersom en da 

slipper ekstra logistikk for å kjøre vekk eller hente masser under de enkelte tiltak. Det er ikke kommet 

inn noen merknader på utsendt nabovarsel. Etter høringsuttalelsene fra sektormyndighetene har 

imidlertid søker besluttet å trekke søknad om molo, og ønsker heller å få de resterende punktene 

behandlet. 

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en borger har rettskrav på å få 

innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i 

medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen 

det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 

fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår om 

kvalifisert interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt. 

Dersom hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det 

normalt ikke være anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen kun har 

adgang til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte 

dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold. 

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende momenter er om 

dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess (omregulering), den har ikke betydning for 

planen for øvrig, den medfører ikke presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller at 

spesielle naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, kommunalt ledningsnett 

eller lignende). 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (jf. nml § 

7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter eller 

planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint beskyttede områder eller 

vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 



Saknr: 56/20 

Området på land er i dagens plan avsatt til 

Fritids- og turistformål. De tiltenkte tiltakene er 

ikke motstridende til planformålet, men i 

kommuneplanens bestemmelser så kreves det en 

reguleringsplan før tiltak kan gjennomføres. 

Årsaken til denne bestemmelsen er at det er 

ønskelig å regulere mer, for å gi en bedre 

forutsigbarhet for hva som kan og/eller vil skje 

med et gitt område i fremtiden. Å dispensere 

fullstendig fra denne bestemmelsen ansees som 

uheldig. 

Likevel må det her kommenteres at området er 

svært lite, og mulige nye tiltak er begrenset med 

mindre eksisterende bygningsmasse rives og en 

starter fra bunnen av. Det ansees dermed at 

hensynet til bestemmelsen i dette tilfellet ikke 

vil bli vesentlig tilsidesatt, ettersom det aktuelle 

området i liten grad kan videre utbygges. 

Området i sjø er satt av til kombinert formål i 

sjø og vassdrag. Det er per dags dato gitt 

dispensasjon for en flytebrygge på samme 

plassering som den nå omsøkte, men med større 

utstrekning og annen form. Det nye forslaget til 

flytebrygge stikker kortere ut enn dagens 

eksisterende brygge og den forrige 

dispensasjonen. Plasseringen vil gi bedre 

adkomst for selve bryggen, samtidig som at den 

vil frigi mer plass for trafikk inn og ut av 

Naftadjupet. Ettersom formålet i denne 

sammenheng i hovedsak burde veies etter 

ferdsel, så vil omsøkte utforming gi den beste 

løsningen navigasjonsmessig av de tre versjonene som har kommet frem gjennom arkivsaksnummer 

19/1718 og 19/2970. Det ansees dermed at formålet ikke vil bli vesentlig tilsidesatt med den omsøkte 

løsningen. 

Videre skal det vurderes om fordelene er større enn ulempene. Dagens parkeringsløsning på området er 

svært begrenset, ettersom biler må parkeres langsmed fjellvegg eller ut mot sjø på de områdene hvor det 

er bredt nok til å kunne kjøre forbi en parkert bil. Dette reduserer fremkommelighet til området 

betraktelig. En utvidelse av parkeringsområdet vil åpne for økt utnyttelse av området. Ulempen her er at 

det vil gjennomføres uopprettelige terrenginngrep i bakkant av området, og det vil stå igjen en grove tre 

til fire meter høy kant på sørsiden av parkeringsplassen. Dette området ville mest sannsynlig ha blitt 

planert gjennom en reguleringsplan, og såfremt sprengningskanten på sydsiden tilpasses og sikres, så 

ansees det at fordelene vil være større enn ulempene ved utvidelse av parkeringsplass. Videre må 

planeringskant mot sjø være godt utformet og sikret, slik at rasfare reduseres. 

 Den nå omsøkte flytebryggen ligger mye tettere mot eksisterende kaifront, og stikker ikke lenger ut enn 

denne. Både den allerede etablerte bryggen, samt dispenserte plassering stikker begge lenger ut i 

farleden enn det omsøkte, og det ansees her at fordelen ved å dispensere vil være større enn ulempene, 

ettersom eksisterende situasjon vil redusere farleden mer. 

  

Figur 2: Oversikt over planeringsområdet. 

  

Figur 3: Oversikt over tiltenkt plassering av 

flytebrygge. 
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Bensinanlegget strider ikke mot planformålet, men er tatt med i vurderingen ettersom de foregående 

tiltakene gjøres for å skape muligheten for etableringen av et mobilt drivstoffanlegg. Likevel vil fordelen 

av å ha et slikt anlegg her være at det vil redusere mye ekstra belastning på veien til og fra Titran, 

ettersom det vil være mulighet for å fylle drivstoff lokalt. Ulempene ligger i en eventuell lekkasje fra 

nevnte anlegg. Ettersom det her er snakk om en større mengde drivstoff, så ansees det som riktig å legge 

inn krav om et oppsamlingsarrangement for dette anlegget, for å sikre eventuelle lekkasjer ytterligere 

enn den sikkerhet som anleggsmodellen gir. 

Med bakgrunn i de ovennevnte vurderingene ansees det at hensynene til bestemmelsene ikke blir 

vesentlig tilsidesatt, og at fordelene med å innvilge dispensasjonen er større enn ulempene. 

Konklusjon: 

Rådmannen tilrår at det gis dispensasjon fra planformålet i KPA jfr. §§ 22.1 og 44.1, samt 

PBL. § 1-8. Dette begrunnes med at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. 
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GNR 29 BNR 104 SALG AV TOMT - NESSET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tomt nr 8, gnr 29 bnr 104, i Nesset boligfelt selges til Paulius Zablockis. Tomta har et areal på 

1.672 kvm. 

 

Kostnad framkommer som følger: 
 

Råtomt 1672 kvm 17 757 

Anleggskostnader 53 100 

Oppmålingsgebyr 7 592 

Gebyr tinglysing av skjøte 525 

Dokumentavgift 2,5% 1 771 

  80 745 

 

 

Kostnaden er prisjustert ihht KPI (18%). 
 

 

Saksopplysninger:   

 

Paulius Zablockis søker om å få kjøpe tomt nr. 8 - gnr 29/ bnr 104 – i Nesset boligfelt. 

 

Nesset boligfelt er av eldre dato men ble utvidet i 1999. Det er 3 ledige tomter, 2 ledige etter dette 

salget. Tomtepris, som omfattet råtomt, anleggskostnader og gebyrer, ble fastsatt ved opparbeidelse av 

området.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktuell 
tomt 

Ledig 1 

Ledig 2 
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Vurdering: 

 

Det synes ikke være stor etterspørsel etter tomtene i Nesset boligfelt. Rådmannen foreslår derfor at 

tomtepris opprettholdes i samsvar med tidligere praksis og at pris justeres med konsumprisindeks.  

Rådmannen gjør oppmerksom på at tomtene i Nesset boligfelt, og andre kommunale felt, er blitt solgt 

med krav om tilbakeføring til kommunen dersom det ikke er satt i gang bygging innen to år etter 

tildelingsdato.  
 

Forhold til overordna planverk: 

 

Tomtesalg er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. 
 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Råtomtpris, anleggskostnader og oppmålingsgebyr – kr. 80.745 – blir inntekt til kommunen som 

dekning av tidligere utgifter. Beløpet går inn på prosjekt 551332 – Tomtesalg. 
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NTP 2022 - 2033 NASJONAL TRANSPORTPLAN 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Formannskapet vurderer innspill fra næringslivet som sentrale i tilbakemelding til 

Fylkeskommunen 

 Formannskapet oversender uttalelse som vist i saksopplysningene i denne saken som 

kommunens innspill til Nasjonal Transport Plan 2022 - 2033 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.05.2019 sak 81/19 

 

Vedtak: 

Frøya formannskap ønsker å komme med innspill på følgende prioriterte hovedutfordringer i arbeidet med 

Nasjonal transportplan 2022-2033: 

 

1. Veivedlikehold 

Frøya kommune understreker behovet for at Trøndelag fylkeskommune som veieier tilføres 

tilstrekkelige midler for ivaretakelse av fylkesveiene. Dette for å kunne iverksette nye prosjekter, 

utbedringer og redusere etterslepet på veivedlikeholdet. Som distriktskommune er Frøya avhengig av 

at fylkesveinettet har god standard for å opprettholde veksten i næringslivet og befolkningstall.  

 

2. Prioritering av distriktene i forhold til verdiskapning 

Frøya kommune er en av Norges største havbrukskommuner. Det er vesentlig at verdiskaping og 

eksportverdier også legges til grunn ved prioritering av veistrekninger, utover årsdøgntrafikk (ÅDT) 

og befolkningstetthet. Verdiskapningen basert på naturressurser skjer i hovedsak i distriktene, noe som 

må gjenspeiles i prioriteringene.  

 

3. Tunneler 

Frøya kommune er en øykommune avhengig av to undersjøiske tunneler for fastlandsforbindelse. I 

tillegg består fv 714, Lakseveien, av flere tunnelstrekninger. Dette gjør kommunen sårbar for 

eventuelle hendelser i tunnelene, blant annet i forhold til beredskap og transport til/fra næringslivet. 

Midler til vedlikehold og utbedring av tunneler må økes for å redusere konsekvensen av hendelser.  

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

 Henvendelse fra Trøndelag Fylkeskommune 

 Notat Miniseminar NTP 

 Innspill fra Frøya Næringsforum 
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Saksopplysninger:   

 

Uttalelse fra Frøya kommune: 

 

Fylkeskommunene er av Samferdselsdepartementet blitt bedt om å komme med innspill om prioriteringer på 

transportområdet for Nasjonal Transport Plan 2022-2033. I januar 2020 ble kommunen informert om at 

Fylkeskommunen skulle ha workshop i hovedutvalgene for Transport og Veg - HUT og HUV – i begynnelsen 

av februar. Deretter ble resultat fra workshop oversendt kommunene, mottatt 14. februar. Det forventes innspill 

fra kommunene innen 1. mars 2020. 

 

Resultat fra Fylkeskommunens workshop kan sammenfattes slik: 

 

 Helhetlige, effektive og bærekraftige løsninger – sjø, havn, veg og bane 

 Tidshorisont 20 år 

 Økning max last til 60 tonn på fylkesvei? 

 Kombinerte løsninger sjø og bane for laksenæringa 

 Insentivordninger for godsruter sjø 

 Varelagre Østlandet fremmer ikke bruken av sjøtransport i resten av landet 

 Viktig å videreutvikle kystområdet som et aktivt utviklingsverktøy – opp mot klimamål … 

 Bil eller båt – like fersk laks 

 Trøndelag MÅ stå samlet i NTP 

 Konsepter og strategi i stedet for tiltak (prosjekter) 

 Hva er vi sterk på – god på sjø! 

 Insentivordninger for å minske risiko for redere 

 Etterslep fylkesveier – konsept – alternativ finansiering (bompenger) 

 Elektrifisering av skip krever investeringer på land og på skip 

 Energi – vi må bygge ut vind og sol 

 

Frøya Næringsforum har vært i kontakt med de største bedriftene innen havbruk, service og 

leverandørnæring på Frøya. Dette er de aktører vi har på Frøya med størst behov for veistandard, 

beredskap, veisikkerhet, samt logistikk; Salmar ASA, Bewi Synbra Group, Scale Aq, Nutrimar og 

Frøya Transportsenter. Dette er bedrifter som til sammen har en omsetning på om lag 15 mrd kroner, 

som vokser i antall ansatte, antall fabrikker og i omsetning. De representerer til sammen ca 2000 

ansatte. Øyregionen står for mellom 15-20% av all lakseproduksjon i landet. I mærene rundt Frøya og 

Hitra vil vi anslå at det står verdier for rundt 10 milliarder kroner. Da har vi ikke hensyntatt Ocean 

Farm 1 med ca 1,5 mill laks. 

 

Transport 

 

Salmar har pt omkring 100 vogntog på opplasting hver dag, disse skal kjøre FV714 Lakseveien for 

videre til Gardemoen og kontinentet. 

Bewi Synbra Group har ca 60 trailere i døgnet som går fra Hamarvik og Nordskag på Frøya via Hitra 

og i regionen for øvrig. 

Scale Aq tar sin plast for rør og not fra Hallingdal, som videre produseres på Frøya og har i løpet av en 

10 dagers periode eksport  av ferdig rør til en lengde  som tilsvarer ca 50 km til hele verden. 

 

Disse bedriftene har greid en ekspansjon helt i tet i verden, og står for en utvikling uten sidestykke. 

På tross av store transport- og logistikkostnader ifht lokalisering, har de sin hovedproduksjon på Frøya. 

 

Utviklingen innen havbruk representerer en fantastisk mulighet for å bidra til matproduksjon i et globalt 

perspektiv. Det gir noen regionale utfordringer både når det gjelder mobilitet for folk og transport av 

gods i befolkningslette men industritunge områder. Det vil stille krav om nye sammenhengende løsninger 

for godstransport både nasjonalt og internasjonalt. 
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Endrede klimaforhold gjør at vi utsettes for stadig flere ras og skred. Dette bidrar til å gjøre 

planleggingen mere uforutsigbar og det øker kostnadene. Det er derfor behov for nasjonal kompetanse 

og beredskap for å kunne støtte regionale myndigheter. Trøndelag fylke bør be Staten intensivere 

transportsikkerhetsarbeidet gjennom en forpliktende utbyggingsplan i NTP, for å sikre riks- og 

fylkesvegene i hele landet mot ras og skred innen 2033. 

 

Store deler av FV 714  - Lakseveien, som fortsatt ikke er utbedret er underdimensjonert for den 

tonnasjen som i dag belastes. Vedlikehold blir bare brannslokking da underlaget/grunnlaget er altfor 

dårlig til den belastning som er i dag. Det må avsettes betydelig høyere summer til grunnarbeid og 

generelt veivedlikehold langs denne traseen. 

  

Behovene på vegområdet  - veier, bruer og tunneler - er langt større enn dagens økonomiske rammer 

forsvarer. Det er derfor behov for å finne løsninger og prosesser som gir mer veg for pengene. Det bør 

initieres et nasjonalt samarbeid for å bringe fram forenklede løsninger og prosesser knyttet til bygging, 

vedlikehold og drift av veg og veginfrastruktur. Samtidig bør vegeier gis tilstrekkelig frihet til å velge 

rasjonelle løsninger og prosesser. 

 

Det finnes ikke pr i dag en beredskap ved brann og andre uhell som bidrar til stenging av tunnelene. Det 

er uholdbart. I verste fall kan man sette et helt marked ute av spill i konkuranse med internasjonale 

markeder. Dette representerer en høy risiko for næringslivet på Frøya. Dette må utredes. Næringslivet 

på Frøya må ha forutsigbarhet. God infrastruktur er et konkurransevilkår. 

 

Fergeleiene på Flatval og Dolmøy bør settes istand for beredskap. 

 

Godsutfordringer 

 

Godsanalysene i inneværende NTP dokumenterer en kraftig økning i godsmengde på veg. Samtidig viser 

rapporten at potensialet for overføring fra veg til sjø og bane er minimalt med dagens virkemidler. Det 

mangler kunnskap om hvordan disse utfordringene kan løses nasjonalt og regionalt. 

  

Mangel på kunnskap er ei utfordring som næringslivet på Frøya ønsker å bidra til å løse i samarbeid 

med fylkeskommunen, departementet, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, næringsaktører og andre. 

Det forventes at de statlige organer forstår hvilken verdiskapning og utvikling vi opplever lengst ut mot 

havet. 

Evaluering av laksetransport på sjø er så langt at det tar for lang tid og koster for mye i omlastning samt 

at det er for lang vei på bil til nærmeste havn, selv om uttalelser fra workshop i Fylkeskommunen sier 

noe annet.  

 

Rehabilitering av tuneller setter oss igjen tilbake i tid og påfører næringslivet stor risiko og ekstra 

kostnader. Marginene er knappe nok som de er. 

 

Vi trenger også hurtigbåt som kan avlaste biltrafikken ifht tjenestereising og pendling mellom Frøya og 

Trondheim. 

I tillegg har vi pr dag pendling med ca 300 biler mellom Frøya og Hitra. En ny direktebåt rute kunne ha 

avlastet veg med om lag 15-20% Vi har pr i dag ikke et eksisterende kollektivtilbud for tjenestereiser og 

pendling. 

Det kjører i dag 2600 biler igjennom Frøya tunnellen i døgnet. Dette er en økning på 30% siden 2017 og 

det er ingen grunn til å tro at denne trafikken vil bli mindre. 

 

Vi ber om at Nasjonal transport plan tar inn over seg de utfordringer næringslivet her i øyregionen har 

ifht transport og logistikk. Vi opplever en unik næringsvekst. Dette må ivaretas på en slik måte at man 
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fortsatt kan vokse med bakgrunn i de mulighetene som finnes og den etterspørselen vi opplever pr i dag. 

Sjømatproduksjon er en av de mest voksende næringer. «Verden må ha mat» 
 

Vurdering: 

 

Rådmannen vurderer innspill fra næringslivet som sentrale i tilbakemelding til Fylkeskommunen. Rådmannen 

foreslår derfor at saksopplysninger (over) skal ligge til grunn for tilbakemelding fra Frøya kommune. 
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KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

 

Omstillingsprosess, rådmanns forslag til effektivisering 

Øvrige orienteringer i møte 
 

 

Spørsmål fra Eskil Sandvik, Frøya Sv: 

 

I fht kommunestyret 30/1-20 ble det vedtatt at kommunen skal følge opp klagesaker som kommer inn 

ang frøya vindpark. 

Hvordan går det med oppfølging av klagesakene ang frøya vindkraftverk? 

 

Svar- alle svar som omhandler Frøya vindkraftverk vil bli lagt som referatsaker til politisk. 

 

Har kommunen reagert på klager ang støy fra nattarbeidene i Frøya vindkraftverk? 

 

Svar-  
Kommuneoverlegen sier: 
Jeg har ikke fått henvendelser eller klager hva gjelder støy fra nattarbeider i vindkraftverket.  

 

Kommunen er klageinnstans for støy dersom folk utsettes for støy som gir dem helseproblemer. 

Hovedmyndigheten vår ligger i krav til ROS-analyser og kartlegginger i arealplanlegging etc. Men vi 

kan også kreve helsekonsekvensutredning fra utbygger, dersom det det er mistanke om negative 

helseplager. Dersom vi behandler saken/klagen, tar vi først kontakt med de som forårsaker støyen. De 

fleste saker løser seg med dialog, men vi kan stille krav om å rette opp støyforhold som medfører 

helseproblemer. Da starter vi som regel med å pålegge den som forårsaker støyen å få foretatt en 

støymåling, for å undersøke hvor stort støyproblemet er. 

 
For øvrig har Kommunedirektøren kontaktet Trønderenergi vedr. dette, men ikke svar. 

 

 
Spørsmål fra Lene Dahlø Skarsvåg, Frøya Sp 

 

1. Parkeringsplass Titran 

På grunn av kapasitetsutfordringer med ressurser har vi dessverre ikke kunnet satt i gang dette 

prosjektet p.t.   Vi tilsetter ny prosjektleder 1. mars som har faglig bakgrunn med veger (Espen 

Hassel) 

Jeg tenker å dedikere dette oppdraget til han. Prosessen fra oppstart til ferdigstillelse antas å ta 

ca 6 mnder. 



Saknr: 59/20 

 

2. Fortau Storhallen 

Anbudsgrunnlag for entreprenør legges ut i Doffin i disse dager (uke 8) og frist for anbud er 

medio mars.    

Etter at anbud kommer inn må vi kontrahere avtale og ha oppstartmøte som indikerer 

tidsaspektet på gjennomføring. Antatt ferdigstillelse er skolestart høsten 2020 
 

 

 



Saknr: 60/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

03.03.2020 

Arkivsaksnr: 

20/368 

Sak nr: 

60/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

60/20 Formannskapet 03.03.2020 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/365    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.02.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 12.02.20 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 12.02.20 

 

 

 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/367    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.02.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 18.02.20 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 18.02.20 

 

 

 

 



























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Espen Skagen Arkiv: GNR 57/37  

Arkivsaksnr.: 19/1929    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Formannskapet 

 

GNR 57 BNR 37 DISPEENSASJON - FLYTEBRYGGE M.M. - DRAGSNES  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet gir ikke dispensasjon fra formål i KPA og pbl. § 1-8 for 

oppføring av flytebrygge med landgang, på gnr. 57, bnr. 37, som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vilkårene for å gi 

dispensasjon er ikke oppfylt, jfr. § 19-2. 

 

 

Vedlegg: 

Søknad om dispensasjon 

Tilleggsoppslyninger ang ny vurdering av dispensasjonssøknad 

Brev til ordfører 

Brev til formannskap 

Tegninger naust 

Kart/plantegninger 

Reguleringsbestemmelser i tilknyttning til reguleringsplan (bestemmelser og planbeskrivelse) 

 

Saksopplysninger:   

Egil Orseth ønsker føre opp tiltak i strandsonen og i sjøen. Detaljert vil dette bestå av en gangbro på 

ca. 15 meter lengde og 1,8 meter bredde. Gangbroen vil knytte seg til flytebrygge på 6x2,5 meter. 

Tiltaket vil erstatte kai som er på eiendommen i dag, som kan sees på kartet over. 

Saken ble behandlet i Formannskapet 21.01.2020. 

Det har før forrige behandling kommet opplysninger som kan påvirke utfall i saken. Saken ble derfor 

sendt tilbake til administrasjonen for å kunne svare ut merknadene som kom inn 19.01.2020. Søker har 

bedt om befaring på stedet før saken avgjøres.  

Administrasjonen har også mottatt henvendelser fra søker i ettertid, som også vedlegges som bilag til 

behandlingen, disse vil også behandles. 

Under her vil rådmannen besvare de merknadene som kom inn 19.01.2020: 

1. Under «Saksopplysninger» på side 1 står det at tiltaket vil erstatte en flytebrygge som er på 

eiendommen. Det er feil, det er ingen flytebrygge på eiendommen. 



Rådmannens kommentar: «Det medfører riktighet at det ikke er en flytebrygge på eiendommen. Det 

er i dag en kai/gangbro som står parallelt med naustet.» 

2. Fylkesmannens merknader: 

2.1. Fylkesmannen bruker uttrykk som «Veldig omfattende» og «Sitt store omfang» Dette gir et 

misvisende inntrykk som om at det var et stort prosjekt som skulle reise seg i fjæra. Mens det i 

realiteten er snakk om en liten og smekker konstruksjon som er kostnadsberegnet til kr. 42 

000, inklusiv en liten prefabrikert flytebrygge (den minste som Kongsvoll Plast leverer) og 

landgang fra samme fabrikk. Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden 

Rådmannens kommentar: «Kommunen bør avstå å kommentere Fylkesmannens vurderinger, men da 

deler av grunnlaget for utfallet i saken baserer seg på sektormyndighetenes utkallelse gjør 

rådmannen likevel dette: Det er av rådmannens vurdering at en flytebrygge på 6x2,5 meter i seg selv 

ikke er særlig omfattende, men med tanke på at det i tillegg skal komme en landgang på 15 meter, så 

stiller rådmannen seg bak denne beskrivelsen.» 

1.2 Fylkesmannen sier videre «at tiltaket med sitt store omfang vil bidra til økt privatisering av 

område og begrense allmenhetens tilgang til strandsonen» Dette er etter en direkte 

feilvurdering, da det er det sikk motsatte som skjer. Fordi hele tiltaket er planlagt bygget foran 

naustet og den eksisterende kaia (som vist på vedlegg) vil bli revet, slik at en større del av 

strandsonen enn før tiltaket vil bli tilgjengelig. Tiltaket vil med andre ord øke allmenhetens 

tilgang til strandsonen. Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden. 

Rådmannens kommentar: «Alle tiltak som er planlagt brukt for enkeltpersoner eller en gruppe vil i 

realiteten bidra til privatisering. Selv om tiltaket selv, ikke fysisk, vil bidra til at adgangen til sjøen 

blir begrenset, vil et privat tiltak privatisere området rundt, noe som gjør at terskelen for å bruke 

strandsonen som rekreasjonsområde betydelig høyere.» 

1.3 Fylkesmannen sier at en tillatelse til dette prosjektet vil kunne danne presedens der en kan 

forvente lignende søknader i framtiden. Dette stemmer ikke med virkeligheten, da det per i dag 

er 11 elleve flytebrygger i grenda Dragsnes. Jeg og min hyttenabo, som i fellesskap står bak 

dette tiltaket, er faktisk de eneste i hele grenda som ikke har tilgang til en flytebrygge. 

Vi bør faktisk kunne påberope oss presedens for at søknaden vår blir godkjent. 

Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden. 

Rådmannens kommentar: «Selv om det er flere flytebrygger i området i dag, kan saken skape 

presedens i fremtiden, da det er flere ledige tomter i området som ikke er bebygd.» 

1.4 Fylkesmannen mener at reguleringsplanens pkt. 4.8 vedrørende den enkelte hytteeiers rett til 

sjøhustomt og båtplass, ikke finnes. At fylkesmannen insinuerer at jeg har diktet opp dette er 

direkte sårende. Jeg har i forbindelsen med søknaden oversendt en kopi av denne delen av 

reguleringsplanen til Frøya kommune, att. Espen Skagen. 

Rådmannens kommentar: «Kommunen kan etter flere oppslag ikke finne disse bestemmelsene i 

vedtatt reguleringsplan. Rådmannen vurdere det slik at den «bestemmelsen» som søker referer til er 

en del av det vi i dag ville omtalt som en «planbeskrivelse». Dette er ikke det samme som en 

reguleringsbestemmelse, og skal heller ikke ha tilsvarende vekt i en vurdering av momentene i saken. 

I tillegg ligger tiltaket utenfor reguleringsplanens planavgrensning» 

En vil her komme med kommentar til merknaden mottatt av saksbehandler mottatt 02.02.2020. 

Søker skriver:  

Hei. 



Vi mener at det har vært noen feil og uklarheter forut i denne saken, kanskje litt mangelfull 

dokumentasjon også. Men vi er tilfreds med at det vil bli foretatt en ny vurdering på bakgrunn av nye 

momenter. 

Og vi vil på denne måten, for at ting skal være tydelige og presiser, gjenta og utdype noen av våre 

anmerkninger og vurderinger, samt vedlegge nye tegninger og plankart etc. med forbedret kvalitet og 

informasjon. 

Angående: 

1. «e-post til ordfører». vi mener at e-post til ordfører Kristin Strømskag, 20.01.20 «Vedrørende 

formannskapsak nr. 16/20» er relevant for vurderingen, og bør vedlegges saksdokumentene. 

Rådmannens kommentar: «E-post er vedlagt, merknadene er svart ut ovenfor.» 

2. «e-post til formannskapets medlemmer». Det samme bør e-post til formannskapets medlemmer 

21.01.20, «Sak 16/20 Dispensasjon fra byggegrense i strandsonen» bli. 

Rådmannens kommentar: «Vurderinger av momenter i saken vil bli vurdert under «Rådmannens 

vurdering». 

3. Feil søknad! Det var feil søknad, nemlig «Søknad om godkjenning av tiltak i forbindelse med 

vedlikehold og nye etc …04.08.19» som har vært gjenstand for behandling, og ikke vår 

«Søknad om dispensasjon fra byggegrense …… 24.09.19». Vi vil be om at den «riktige» 

søknaden blir vurdert. 

Rådmannens kommentar: «Rådmannen beklager at det lå med feil søknad i behandlingen i saken. 

Dette er rettet opp ved ny behandling.» 

4. Felles småbåthavn! Å bruke en felles småbåthavn, et eller annet sted på Frøya, er helt 

urealistisk for begge brukere som alternativ til flytebrygge i front av naust/sjøhus. Vi drar opp 

båtene når vi ikke bruker hytta, og har motorer og sjøredskaper mm oppbevart i naustet. Å ha 

en robåt/ småbåt liggende i en småbåthavn, langt unna, ubevoktet uten tilsyn er ikke mulig. Vi 

bruker hyttene til alle årstider i all slags vær og vind. Å måtte flytte båt fra en småbåthavn, 

over åpne strekninger til naustet, vil i enkelte tilfelle være (umulig) og risikabelt for liv og 

helse. Det samme gjelder hvis en skulle hente/levere sjøredskap/fangst fra naustet. En ville 

også være avhengig av transport mellom småbåthavn og hytta. Og hva med de gangene en ikke 

har med bil? Dette og en rekke andre praktiske forhold gjøre det umulig for oss å kunne leve 

med en slik løsning. 

 

At Frøya kommune, gjennom kommuneplanen, ønsker å legger til rette for flere småbåthavner 

er prisverdig, men vi tror ikke at intensjonen har vært å tvinge brukere av allerede eksisterende 

naust/sjøhus i spredt bebyggelse, over til disse stedene. Her må det være rom for individuelle 

vurderinger. 

 

Dessuten er det i reguleringsplanen for «Dragsnes Gnr. 57 Bnr.1» avsatt to områder for 

sjøhustomter og sjøhus. Det er en forståelse for at også området utenfor i strandsonen i 

tilknytning til sjøhusene kan benyttes til sjørelaterte formål. Dette er da også realiteten i dag, 

og bør være helt i tråd med intensjonen i kommuneplanen (samle bebyggelse og anlegg). At det 

i etterkant av reguleringsplanen ble vedtatt å sette en byggegrense i strandsonen, bør etter vårt 

syn ikke være et hinder for at vi får adgang til å benytte området utenfor naustet. 

Vi mener derfor at et avslag på dispensasjonssøknaden, begrunnet med at kommuneplanen har 

avsatt visse områder til småbåthavner, ikke er god nok grunn. Området avsatt til dette formålet 

på «Dragsnes hytteområde», kan vel like gjerne defineres som småbåthavn. 

Det henvises til vedlagte plankart. 



Rådmannens kommentarer: «Det er kommunens intensjon å samlokalisere småbåtanlegg o.l. Dette 

gjøres for å hindre spredt utbygging i strandsonen. Det at man har en brygge eller et naust gir en 

ikke en rettighet på å få legge ut en flytebrygge. Har man ett naust, så er det fra kommunen definert 

som at båt skal oppbevares i naust. Videre så er det regulert småbåthavn ca. 380 meter fra tiltaket. 

Et område regulert til naust/sjøhus er ikke det samme som småbåthavn» 

5. Reguleringsplanens rett til båtplass bestrides. Rådmann og Fylkesmann bestrider/underkjenner 

at det finns et punkt 4.8 i reguleringsplanen, hvor hver hytte gis rett til en båtplass. De 

anerkjenner kun REGULERINGSBESTEMMESEN § 1 til §11, side 1 og 2, og at 

bestemmelsene i REGULERINGSPLANEN ikke eksisterer med begrunnelse i at de ikke er å 

finne i de respektive arkiver. 

Vi bemerke at det et to hytter som i denne omgang skal benytte en eventuelt flytebrygge. 

Se vedlegg: REGULERNGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL 

REGULERINGSPLAN FOR «DRAGSNES» GNR. 57 BNR. 1. 

Vi mener at punkt 4.8 i reguleringsplanen fortsatt er gyldig, og vedlegger det vi mener er hele 

dokumenter og overlater til Formannskapet å vurdere innholdet. 

Rådmannens kommentar: «Kommunen mener det er to forhold som må vektlegges her: 

1. Bestemmelsen som det refereres til er ikke reguleringsbestemmeslsene i planen, men 

planbeskrivelsen. 

2. Området det søkes dispensasjon fra, omfattes ikke av reguleringsplanen, da den ligger utenfor 

reguleringsplanens avgrensning.» 

 

6. Påstand om økt privatisering av strandsonen. Rådmann og Fylkesmann begrunner avslag med 

at det vil føre til økt privatisering. Dette mener vi er direkte feil, da det omsøkte tiltaket tvert 

imot fører til redusert privatisering, ved at et en del området åpnes opp når eksisterende 

kai/gangbro rives (markert med sort på vedlagte plantegning). 

Tiltaket er plassert i forlengelsen av området foran naustet, (markert med rødt på plantegning), 

hvor strandsonen allerede er båndlagt med anlegg, (lundbruer og kaifront på sjøhus). Dessuten 

vil en del av sjøområdet vet for naustet bli «frigitt» (til grunneiers glede) når tiltaksøkers båter 

flyttes flytebryggen. 

Hvis en kan si at den nye gangveien erstatter den gamle (omtrent like store), så er det egentlig 

bare selve flytebryggen som er et nytt element. 

Vi mener at tiltaket vil føre til redusert privatisering. 

Rådmannens kommentar: «Viser til svar på merknad 2.2 av brev datert 19.01.2020.» 

7. Plan og bygningsloven versus Friluftsloven. Her bør det, etter vår mening, også gjøres en 

vurdering opp mot «Lov om friluftslivet» Rent generelt kan det sies at reguleringsområdet 

bærer preg av privatisering. Ca. 300m før området, hvor veien blir privat, møter man et skilt 

med «privat vei, ingen snuplass»! Selve reguleringsområdet «Dragsnes hytteområde» er stengt 

med bom, som er låst når ingen er tilstede i hyttene. Langs hele grensen, og et godt stykke ut i 

fjæremålet, går det sauegjerder. 

Når det gjelder det omsøkte tiltaket, er det mulig å si at det kan oppfattes som en del av 

gårdsrommet til hytta, som ligger 5-6 meter fra naustveggen. Ifølge «friluftsloven» gis 

eier/bruker sterke rettigheter med hensynet på privatlivets fred og allmennhetens adgang til 

området, og om å vise tilbørlig hensyn. 

Vi mener det også er på sin plass å vurdere tiltaket ut fra «Friluftslovens bestemmelser», om 

hvorvidt «tiltaket fører til ytterligere privatiserer av strandsonen» er relevant med hensyn til 

allmennhetens interesser, -når området allerede er privatisert? 



Rådmannens kommentar: «Vurderingen som skal foretas i denne saken omhandler hvorvidt 

bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt eller ei. Og om det foreligger en 

overvekt av fordeler. Dette med hjemmel i pbl. § 19.1 jfr. § 19.2 andre ledd. Det synes ikke relevant 

å trekke friluftsloven inn i behandling av dispensasjon i en byggesak» 

8. Stort omfang, veldig omfattende? Fylkesmannen begrunner også sitt råd om avslag på at 

tiltaket er veldig stort og omfattende. Nå er ikke vi av samme oppfatning, og som vi har vist 

ovenfor er i prinsippet det eneste nye bygningselementet selve flytebryggen. At sjøområdet 

utenfor naustet er utfordrende med hensyn på flytebrygge, er vi ikke særlig happy med, men 

etter mange vurdering er vi kommet fram til dette vi mener er den beste løsningen for et 

sikkert, og langt mer universelt utformet og tilrettelagt båtliv. 

Vi mener at tiltaket ikke er vesentlig større enn dagens situasjon, da det i prinsippet bare er 

selve flytebryggen som tilkommer som et nytt element. 

Rådmannens kommentar: «Dette er svart ut tidligere.» 

9. Danne/påberope presedens. Fylkesmannen mener at tiltaket vil danne presedens for flere 

framtidige søknader. En slik argumentasjon kan i dette tilfelles snus tvert om, ved at vi 

påberoper oss presedens, siden det allerede er 11 flytebrygger i Dragsnes-grenda, og at vi som 

de eneste i området, ikke har tilgang til en flytebrygge bør behandles likeverdig. 

Tiltakssøker har forståelse for at Frøya kommune vil søke å begrense områder med anlegg i 

strandsonen. Men her er det snakk om å videreutvikle et område, som for mange år siden er 

regulert til fritidshus, sjø og sjørelatert bygg og aktiviteter, hvor så å si hele 

reguleringsområdet ligger innenfor «Plan og bygningslovens» definisjon av strandsonen. 

Rådmannens kommentar: «Dette er svart ut tidligere.» 

10. Fylkeskommunen kommentar. Fylkeskommunen mener at området framstår som privatisert og 

at tiltaket ikke vil endre dagens situasjon vesentlig. 

Vår oppfatning av fylkeskommunens vurdering er derfor at tiltaket ikke er i strider med 

formålet til loven. 

Rådmannens kommentar: «Dersom tiltaket ikke er i strid med formålet i loven er det ikke behov for 

en dispensasjonsbehandling. Kommunen har vurdert at tiltaket er i strid med formålet i loven, og at 

denne blir vesentlig tilsidesatt.» 

11. Vi er uenig med Fylkesmann og Rådmann sin begrunnelser for å avslå søknad om 

dispensasjon, med at tiltaket vil føre til økt privatisering i strandsonen. 

Vi mener derimot at privatiseringen av strandsonen vil bli redusert, i og med at én 

konstruksjon (Kai/gangvei) vil bli fjernet fra strandsonen, og ingen nye konstruksjoner kommer 

i tillegg hvor strandsonen ikke allerede er bebygd. Se pkt. 6 ovenfor. 

Statens planretningslinjer skiller mellom pressområder eller ikke innad i kommunene, med 

hensyn på vurdering av hvor restriktiv en skal være med dispensasjoner. Dragsnes hytteområde 

kan vel neppe sies å være i kategori pressområde. 

 

Planretningslinjenes ønske om felles brygge og naust er oppfylt. Naustet er felles for 2 

eiendommer (naust er delt lang mønet i to like store deler, flytebryggen vil også bli felles.) 

Med hensyn på allmennhetens tilgang til området har vi påvist at den blir mer tilgjengelig etter 

tiltaket enn før tiltaket, og slik sett i tråd med Planretningslinjene, og ikke i strid med dem, slik 

det hevdes! Tiltaket ligger på et areal som i reguleringsplanen er avsatt til formålet. Innenfor 

reguleringsområdet er det også avsatt et betydelig område som friareal med tilgang til både sjø 

og land. Her er det rikelig plass for allmennheten. Og skulle allmennheten ha behov for å gå i 

land på brygga, er det vel innen som nektet dem det. 



Rådmannens kommentar: «Det er uklart for kommunen hvilke retningslinjer det refereres til, men 

Frøya kommune er generelt vurdert som et området der det er stort byggepress i strandsonen. Dette 

gjelder også Dragsneset.» 

12. Vår oppfatning av tiltaket i forhold til Pbl.. § 19-2. Dispensasjonsvedtaket. 

Sitat §19-2: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 

fra, eller hensynene i lovens formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt». 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling §1-1. Lovens formål. 

Angående hensynene bak lovens formålsparagraf 

Vi kan ikke se at tiltaket vil vesentlig tilsidesette noen av hensynene som er relevante i lovens 

formålsparagraf, men tvert om, er tiltaket i tråd med flere punkter i lovens formålsparagraf. 

Angående hensynene bak bestemmelsene. 

Bestemmelsen vi søker dispensasjon fra, er §1-8, Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. 

De «Statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø» sier at 

følgende retningslinjer legges til grunn: 

-Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål som 

for eksempel, friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, 

fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. 

Vår vurdering av betydningen av de enkelte formål er at for: 

«Friluftsliv», først og fremt ha stor positiv betydning for oss som skal bruke tiltaket, for 

fritidsfiske, generell bruk av båt og sjøsport mv. 

«Naturvern» ingen spesiell betydning, utover fiskeplass for hegre, hvileplass for måse og 

annen sjøfugl mv., og en sjelden gang solplass for sel. (Observasjoner på naboens 

flytebrygge). 

«Naturmangfold» Ingen, utenom som ovenfor. 

«Kulturminner», det er ingen kjente kulturminner knyttet til stedet for tiltaket. 

«Kulturmiljø», en dominerende del av kulturmiljøet i strandsonen på Dragsneset i dag er naust, 

sjøhus, brygger, kai og flytebrygger. Tiltaket vil slik sett komplettere, og passe godt inn i det 

eksisterende kulturmiljøet. 

«Landskap», medfører ingen inngrep i landskapet. Det er selvfølgelig en viss konstruksjon, 

men ingen ting som ikke naturlig hører til i kulturlandskapet. 

«Fiskerinæring», det er ingen fiskerinæring på stedet. Det er dessuten svært lite egnet for et 

slikt formål. 

«Havbruk», totalt uegnet for formålet. Hele Dragsnes-bukta er full av fløer og holmer, og 

knapt noe sted på hele området som er dypere enn 5 meter. 

«Annen samfunnsmessig betydning», når det gjelder tilgjengelighet til sjø for allmennheten vil 

den bli større, ikke mindre med tiltaket, som redegjort for (pkt. -6) i dette dokumentet. (Nå kan 

det vel også tillegges at allmennheten dessverre har vært ganske fraværende . Allmennheten på 

Dragsnes hytteområde har til nå bare utgjort de som «tilhører» stedet, eller deres gjester.) 

Rådmannens kommentar: «For vurdering etter pbl. § 19-2 annet ledd, se «Rådmannens vurdering»». 

13. Fra Statens retningslinjers avsnitt 6.2 (som gjelder for Frøya kommune), vil vi henvise til et 

meget relevant punkt for søknaden vår: «Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring 

av naust og brygge skal også tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse 

hensynene må veies opp mot hensynet til de allmenne interesser som er angitt foran, og 

mulighetene for felles brygger og naust bør også vurderes.» (Med Planretningslinjens begrep 

«brygge» må her vel forstås kai/flytebrygge etc. for utlegg av båt, og ikke brygge i 

betydningen av et hus). 



Vi mener, på bakgrunn som redegjort ovenfor, at ingen av hensynene bak lovens 

formålsparagraf, eller hensynene bak bestemmelsene i loven blir vesentlig tilsidesatt ved å 

innvilge en dispensasjon. 

Når det gjelder i lovens §19-2 Dispensasjonsvedtaket, om at krav til at «fordelene med å gi 

dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering», henviser vi til 

redegjøring i «Søknad om dispensasjon», men kan i stikkords form her nevne: 

-Sikkerhet for liv og helse. 

-Tilgjengelighet forbrukere og bevegelseshemmede. 

-Aktivum bor barn og unge (Krabbefiske, bading mv.) 

-Bifall fra stedets grunneiere, som ser fram til en uhindret ferdsel for sine båter. (Dagen 

løsning med båter på svai og dragertau er til hinder).  

Vi mener med dette at alle i lovens bestemmelser er oppfylt i nødvendig grad til at 

dispensasjon kan innvilges. 

Rådmannens kommentar: «Kommunen forstår ikke begrepet «brygge» som kai/flytebrygge etc. 

Dersom dette skal være et moment som skal tillegges vekt (fritidsfiske) så må bruken være til 

fritidsfiske, ikke privat flytebrygge. Videre vurdering i rådmannens vurdering» 

14. Avslutningsvis, til ettertanke, vil vi påpeke at hvis kommunen skal håndheve et påbud om at 

alle småbåter skal samles i egne småbåthavner, så synes vi det er meget urimelig. Det vil 

praksis bety at det er innført et byggeforbud mot naust og (flyte)brygger i Frøya kommune, 

utenom småbåthavnene. Slik som i tilfelle med vår søknad. Vi (og andre) er også avhengig av 

å ha et naust i småbåthavnen. Er det da slik at kommunen vil innløse våre naust og stille nye 

naust til disposisjon i småbåthavnen? 

Rådmannens kommentar: «Det finnes egne områder avsatt til naust/sjøhus og småbåthavn. I områder 

der det i sjø er avsatt til småbåthavn, er det på land som regel avsatt til et byggeformål. Dette kan 

være «annen bebyggelse og anlegg», «næring», «naust/sjøhus» osv. Det er ikke slik at når et område 

er avsatt til naust så har man automatisk rettighet til flytebrygge. Det å skulle kreve at kommunen 

skal innløse naust og stille nye tomter i en småbåthavn, på bakgrunn av at det i reguleringsplanen 

ikke er regulert området for flytebrygger er urimelig krav og er ikke relevant i den 

dispensasjonssak.»  

Merknader: 

Tiltaket er nabovarslet jfr. PBL § 21-3. Søknaden er forelagt sektormyndigheter jfr. pbl. § 21-5. Det er 

følgende merknader til saken: 

 Merknad Kommentar fra rådmann 

Fylkesmannen 

09.12.2019 

Innledningsvis ønsker vi å råde 

kommunen til å følge intensjonen 

i kommuneplan om å samle denne 

type anlegg til felles 

småbåtanlegg. 

Tiltaket er veldig omfattende og 

vil gi et helt annet inntrykk av 

anlegget rundt naustet/sjøhuset 

enn hva som er tilfelle i dag. 

Tiltaket vil med sitt store omfang 

bidra til økt privatisering av 

området, og vil begrense 

allmennhetens tilgang til 

Tatt til etterretning 



strandsonen. I henhold til Statlige 

planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs 

sjøen skal byggeforbudet i 

strandsonen i Frøya kommune 

praktiseres strengt. En tillatelse til 

dette tiltaket vil kunne føre til 

presedens der en vil kunne 

forvente å få flere liknende 

søknader i fremtiden. 

I reguleringsplanen er det satt av 

areal til naust, og tiltaket ligger i 

ett av disse arealene. Søker 

hevder, med henvisning til 

reguleringsplanens pkt. 4.8, at 

hver hyttetomt har rett til 

sjøhus/båtplass. Søker mener 

videre at det etter dagens standard 

er ensbetydende med flytebrygge. 

Så langt vi kan se er naust kun 

nevnt i § 2 og vi kan ikke se at 

noen av paragrafene har 

underpunkter – dvs. punkt 4.8 

finnes ikke. Om 

reguleringsplanen hadde 

inneholdt et slikt punkt hadde det 

likevel ikke vært ensbetydende 

med at hver hytte har rett på egen 

flytebrygge. 

I henhold til «Planbeskrivelse til 

kommuneplanens arealdel med 

kystsoneplan i Frøya kommune» 

(2011), ønsker kommunen flere 

felles småbåtanlegg. 

Kommuneplanen inneholder vel 

63 småbåthavner med ulik 

planstatus og størrelse. Disse er 

plassert etter en vurdering av hvor 

det er eksisterende anlegg og 

eksisterende planer. Det er avsatt 

areal i sjø. 

Med bakgrunn i dette er 

Fylkesmannens faglige råd at det 

ikke blir gitt dispensasjon til 

tiltaket. 

Fylkeskommunen 

28.10.2019 

Vi viser til deres oversendelse 

datert 18.oktober 2019. 

Det søkes dispensasjon fra PBL § 

1-8, samt dispensasjon fra 

FNAFF-formålet i 

Tatt til orientering 



kommuneplanens arealdel for 

etablering av flytebrygge med 

gangbro på eiendommen 

57/1. Omsøkte tiltak kommer i 

tilknytning til felles naust for 

eiendommene 57/31 og 37. 

Fylkeskommunen ønsker å minne 

om at strandsonen er gitt et 

spesielt vern gjennom en 

nasjonal bestemmelse direkte tatt 

inn i PBL §1-8 (bygge- og 

deleforbudet i 

strandsonen). Målet om å bevare 

strandsonen mest mulig urørt gjør 

at det skal mye til 

før dispensasjon kan gis. Selv om 

små flytebrygger kan fortone seg 

som relativt 

beskjedne inngrep i strandsonen, 

vil mange enkeltflytebrygger 

samlet sett medføre 

betydelige inngrep i strandsonen 

og dermed medvirke til å 

undergrave 

strandsonevernet. Ved 

samlokalisering av kai- og 

flytebryggeanlegg vil det redusere 

antallet inngrep i strandsonen og 

resultere i mindre privatisering av 

strandsonen. 

Området framstår som privatisert, 

og vil etter våre vurderinger ikke 

endre dagens 

situasjon vesentlig. Rent generelt 

vil vi oppfordre kommunen om å 

stille krav til at 

flytebrygger skal dekke behovet 

for flere i nærliggende område. 

Ut over dette har vi ikke 

merknader til omsøkte tiltak. 

Uttalelsene kan sees i sin helhet som vedlagt dokument i saken  

 

Søkers begrunnelse: 

Dragsnes hytteområde er et avgrenset område på enden av Dragsnesveien. Det ligger på et nes, kalt 

Strømskaget, og er for det meste omsluttet av en relativt sterk tidevannsstrøm, Dragsnesstraumen. 

Området ble på slutten av 1970-tallet regulert til et hytteområde med 15 tomter og tilhørende sjøhus, 

for at barna til Anna og Anton Skarshaug skulle få mulighet til å bygge hver sin hytte på eiendommen. 

Planen ble gitt dispensasjon fra Strandplanloven og stadfestet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag den 

1.10.1980. 

I dag er det, med ett unntak, barnebarn og oldebarn av Anna og Anton som har eiendommene. 



Reguleringsplanen gir hver hyttetomt rett til sjøhus/båtplass på området avsatt til sjøformål. 

(Reguleringsplanens pkt. 4.8 -Sjøhustomter og sjøhus). Etter dagens standard er vel en båtplass 

ensbetydende med flytebrygge. Det er da også tilfelle for de aller fleste på Dragsneset. 

Mer estetisk og enhetlig løsning med gangbro og flytebrygge som en integrert del av sjøhusanlegget, 

hvor det legges vekt på bruk av materialer og konstruksjon som vil gi et mer solid og varig inntrykk 

enn dagen kai -som rives. 

Gangbroen, kan om en vil, betraktes som en renovering av dagens kai, slik at det som er nytt vil bli 

selve flytebryggen med tilhørende landgang. 

Med hensyn på kommuneplanens formål mener jeg prosjektet ligger innenfor planen med hensyn på 

ferdsel og friluft. En flytebrygge vil bli et aktivum for oss som er glad i et friluftsliv på sjøen og som 

gjør det mulig å nyte båtlivet lengre inn i alderdommen. Og ikke minst vil den bli attraktiv blant den 

yngre garden for krabbefiske og som badeplattform. 

Sjøområdet utenfor, som utgjør en liten avgrenset bukt med en omflødd holme, er grunt og lite egnet 

for fiskeriformål og aquaformål. Slik sett strider prosjektet neppe med formålet i arealplanen. Med 

hensyn på ferdsel vil prosjektet ikke endre tilgjengeligheten i forhold til dagens situasjon. 

Dagens løsning med bøye og landtau er til hinder for grunneierens båter, som har sin flytebrygge 

innerst i bukta. På grunn av landtauet har han en relativt trang passasje mellom bøya og holmen for å 

komme ut. Ved lavvann kan det være spesielt problematisk for uerfarne, og èn grunn til at det har 

skjedd uhell. Disse forhold vil løse seg med vår flytebrygge lengre øst. Grunneieren ser da også fram til 

en slik løsning. 

HMS. En flytebrygge vil gi en stor forbedring med hensyn på sikkerhet og vil redusere faren for skader 

og risiko for alvorlige uhell. Spesielt når en er alene om å håndtere båt og utstyr er det en utfordring å 

klyve i tangfjæra, ut og inn av båt, bale med fortøyninger etc. Ikke minst de dagene det er litt vind vil 

en flytebrygge gjøre det lettere og trygger for alle. 

Utdrag fra søknad. Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

Rettslig utgangspunkt: 

Kommuneplanens arealdel (KPA) er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal 

brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. Planen 

inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer 

detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen. 

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn 

fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i 

horisontalplanet ved alminnelig høyvann 

Hovedhensynet bak byggeforbudet langs sjø og vassdrag er å verne strandsonen mot byggetiltak og 

terrenginngrep for å sikre natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmennhetens interesser, samt 

å hindre at tilgjengeligheten til sjø og vassdrag reduseres. Det følger av formålsbestemmelsen i plan- 

og bygningsloven at plan og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning. Det skal legges 

vekt på langsiktige løsninger for samfunnet, likeverd og tas hensyn til barn og unges oppvekstmiljø 

samt estetisk utforming av omgivelsene. 



Det er i kommunens arealer avsatt spesifikke områder der det tillattes tiltak. For areal i sjøen for 

omsøkte tiltak er det kun tillatt med tiltak tilknyttet akvakultur. Bestemmelsenes formål er å hindre 

enkeltvis tiltak langs sjøen og tiltak som bidrar til privatisering.  

 

Vurdering av naturmangfoldloven 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 

(jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke 

true arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint 

beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er 

vurdert. 

Rådmannens vurdering 

Områdene på land er regulert, mens områdene i sjø inngår i kommuneplanens arealdel (KPA) Det er 

KPAs kombinasjonsformål i sjø det søkes dispensasjon fra. Planformålet FNAFF er 

kombinasjonsformål for ferdsel, fiske, akvakultur, natur i sjø. Tiltaket vil ligge i brytingspunktet 

mellom reguleringsplan og kommuneplan, der eiendomsgrensen og kystkonturen er inntegnet. Det er av 

rådmannens vurdering at tiltaket derfor også kommer i konflikt med byggeforbudet i strandsonen jfr. 

pbl. § 1-8. En tillatelse fordrer derfor dispensasjon fra byggeforbudet jfr. § 1-8. 

Fylkesmannen skriver i sin vurdering følgende: 

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en borger har rettskrav på å få 

innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i 

medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 

å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår om kvalifisert 

interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt. Dersom 

hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det normalt 

ikke være anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen kun har adgang 

til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte 

dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold.  

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende momenter er om 

dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess (omregulering), den har ikke betydning for 

planen for øvrig, den medfører ikke presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller a t 

spesielle naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, kommunalt ledningsnett 

eller lignende). 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (jf. nml § 7). 

Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter eller planter 

på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint beskyttede områder eller vernede 

vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 



«Tiltaket er veldig omfattende og vil gi et helt annet inntrykk av anlegget rundt naustet/sjøhuset enn 

hva som er tilfelle i dag. Tiltaket vil med sitt store omfang bidra til økt privatisering av området, og 

vil begrense allmennhetens tilgang til strandsonen. I henhold til Statlige planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen skal byggeforbudet i strandsonen i Frøya 

kommune praktiseres strengt. En tillatelse til dette tiltaket vil kunne føre til presedens der en vil 

kunne forvente å få flere liknende søknader i fremtiden. 

I reguleringsplanen er det satt av areal til naust, og tiltaket ligger i ett av disse arealene. Søker 

hevder, med henvisning til reguleringsplanens pkt. 4.8, at hver hyttetomt har rett til sjøhus/båtplass. 

Søker mener videre at det etter dagens standard er ensbetydende med flytebrygge. Så langt vi kan se 

er naust kun nevnt i § 2 og vi kan ikke se at noen av paragrafene har underpunkter – dvs. punkt 4.8 

finnes ikke. Om reguleringsplanen hadde inneholdt et slikt punkt hadde det likevel ikke vært 

ensbetydende med at hver hytte har rett på egen flytebrygge. 

I henhold til «Planbeskrivelse til kommuneplanens arealdel med kystsoneplan i Frøya kommune» 

(2011), ønsker kommunen flere felles småbåtanlegg. Kommuneplanen inneholder vel 63 

småbåthavner med ulik planstatus og størrelse. Disse er plassert etter en vurdering av hvor det er 

eksisterende anlegg og eksisterende planer. Det er avsatt areal i sjø.» 

Rådmannen i Frøya kommune er enig i Fylkesmannens vurdering i denne saken. Tiltaket vil bidra til 

økt privatisering i strandsonen og er ikke i tråd med de Statlige planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs sjø og vassdrag. På denne måten er ikke tiltaket i tråd med 

kommuneplanens intensjon om å samlokalisere tiltak for å hindre spredt nedbygging av strandsonen. 

Det er videre enn viss fare for at saken vil skape presedens for lignende saker i fremtiden. 

Selv om det foreligger som en fordel at kai/landgang vil bli fjernet, ønsker ikke kommunen at det legge 

ut nye enkeltvise flytebrygger. Det er i reguleringsplanen Dragsens øst (plan-id: 1620200306) regulert 

eget område til småbåthavn, ca. 380 meter fra omsøkt tiltak. Kommunen mener det er helt innenfor å 

forvente at disse områdene blir tatt i bruk før man begynner i gi dispensasjon.  

På grunnlag av vurderingen ovenfor konkluderer rådmannen med at tiltaket vil tilsidesette hensynet bak 

bestemmelsen det søkes dispensasjon fra. Da vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative er det ikke grunnlag 

for å vurdere en vekting av fordeler og ulemper ved tiltaket. 

Konklusjon 

Rådmannen anbefaler at det ikke gis dispensasjon fra kravet om regulering som. Vilkårene i pbl. 

§ 19-2 er ikke oppfylt.  
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Frøya kommune 
Postmottak@froya.kommune.no 
Byggesak 

Deres ref. Saksnr.: 19/1929-2 Løpenr.: 10113/19 

Saksbehandler: Andrea Øiahals Slungard 

 

Søknad om dispensasjon for tiltak i byggegrense mot sjø vedrørende eiendom: Gnr. 57, 

Bnr. 37, Dragsnesveien 242, 7273 Norddyrøy 

Tiltakshaver: Egil Orseth 

Adresse: Gamleveien 6F, 1400 Ski, Telefon: 970 17 805, e-post: egorz@online.no 

 

Jeg søker herved om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 

Jeg søker om dispensasjon etter pbl §19-1, permanent. 

Jeg søker om dispensasjon fra overnevnte plans byggegrense mot sjø, for å kunne legge ut en 

flytebrygge med landgang og bygge en tilhørende gangbro i tilknytning til felles sjøhus/naust for 

eiendommene Dragsnesveien 242 og 244. 

Generell info: 

Sjøhus/naust er felles for begge eiendommene, hvor hver av partene har sin halvdel. Eiere av 

Dragsnesveien 244 er Anne Mari og Gunnar Sletvold. Det omsøkte prosjektet vil bli felles for begge 

eiendommene.  

Grunneiere av Gnr. 57, Bnr. 1 er Gunn og Øystein Tømmervåg, som begge har gitt sitt samtykke til 

prosjektet. 

Se vedlegg: Godkjenning av tiltak -flytebrygge/Nabovarsel 06.08.2019 

Prosjektet ligger i området som omfattes av reguleringsplan: "Dragsnes hytteområde", som skal 

videreføres i sin helhet i ny kommuneplan. 

Undertegnede står som tiltakshaver og ansvarlig for utførelsen. 

Kort beskrivelse av prosjektet: 

Planen er å bygge en gangbro ut til et skjær/fløe utenfor sjøhuset, slik at en kan legge ut en 

flytebrygge med tilhørende landgang utenfor fløa. 

Gangbroen vil bli bygget som en forlengelse av en prosjektert plattform/kaifront foran sjøhuset, slik 

at dette utgjør en naturlig og enhetlig enhet. 

Se vedlegg: Arrangement av uteområde.....Gnr. 57 Bnr.37.   Profiltegning 31.07.2019 

Se vedlegg: Plantegning/situasjonsplan. 
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Bakgrunn for Dragsnes hytteområde: 

Dragsnes hytteområde er et avgrenset område på enden av Dragsnesveien. Det ligger på et nes, kalt 

Strømskaget, og er for det meste omsluttet av en relativt sterk tidevannsstrøm, Dragsnesstraumen. 

Området ble på slutten av 1970-tallet regulert til et hytteområde med 15 tomter og tilhørende 

sjøhus, for at barna til Anna og Anton Skarshaug skulle få mulighet til å bygge hver sin hytte på 

eiendommen. Planen ble gitt dispensasjon fra Strandplanloven og stadfestet av Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag den 1.10.1980. 

I dag er det, med ett unntak, barnebarn og oldebarn av Anna og Anton som har eiendommene. 

Bakgrunn for prosjektet: 

Hytteeiendommen Dragsnesveien 242 er i dag den eneste som ikke har tilgang til en flytebrygge. En 

flytebrygge er etter hvert blitt mer nødvendig både av sikkerhetsmessige grunner, for å kunne bruke 

båt og ha utbytte av sjølivet, som er en meget viktig del av livet på hytta.  

Båten ligger i dag på bøye, relativt langt fra land på grunn av grunt vann nært land og nødvendig 

sikkerhetsavstand til en fløe, og med en robåt på dragertau som landgangsbåt. 

Vi har i dag en 16m lang kai/gangbro, som ligger ca. 5 m fra, og parallelt med sjøhuset og ut til 

fjæremålet. Kaia blir benyttet for komme inn og ut av båten når tidevannet tillater det, og som feste 

for landtau for båten som ligger på svai/bøye. Kaia kan dessverre bare brukes ved halvflødd og flo sjø 

fordi det er så grunt utenfor at båten feller opp når tidevannet blir lavt. En er ellers henvist til å klatre 

i en steinete, glatt blæretangfjære for å komme opp i robåten for å ro ut til småbåten.  

Kaia er ca. 35 år gammel og har behov for betydelig renovering. Fundamentene er delvis 

forvitret/vasket ut, og både dekke og pilarer er angrepet av råte. 

Det planlegges derfor å rive kaia og erstatte den med en ny (gangvei) i forlangelsen av en 

plattform/kaifront foran sjøhuset og ut til en fløe/skjær rett ut for sjøhuset. Slik at det blir mulig å 

legge ut en flytebrygge utenfor fløa. Terrenget og sjøbunnen utenfor sjøhuset/lundbrua er dessverre 

så grunt og uegnet at en må utenfor fløa for at det er dypt nok ved lavvann til å kunne legge ut en 

flytebrygge. 

Detaljert beskrivelse av prosjektet: 

Lengde på gangbro vil bli ca. 15 m, og bredde ca. 1,80 m. Flytebryggen vil bli av en prefabrikkert type, 

ca. 6x2,5m. Landgangen vil også bli av en prefabrikkert type. Gangbroen bygges med søyler av 

sjøvannsbestandig betong som armeres med kamstål og boltes til fjell, med tilstrekkelig avstivere for 

å sikre stabilitet og kunne ta opp horisontale krefter. Søyleforskaling av ekstra tykke og solide PVC-

rør, av type som benyttes i offshore industrien. Dekke og dragere med trykkimpregnert tre. 

Gangbroen vil bli sikret med rekkverk på den ene siden. Det legges vekt på at anlegget gis et enhetlig 

og solid preg. 

Argumenter for en dispensasjon: 

Reguleringsplanen gir hver hyttetomt rett til sjøhus/båtplass på området avsatt til sjøformål. 

(Reguleringsplanens pkt. 4.8 -Sjøhustomter og sjøhus). Etter dagens standard er vel en båtplass 

ensbetydende med flytebrygge. Det er da også tilfelle for de aller fleste på Dragsneset. 
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Mer estetisk og enhetlig løsning med gangbro og flytebrygge som en integrert del av sjøhusanlegget, 

hvor det legges vekt på bruk av materialer og konstruksjon som vil gi et mer solid og varig inntrykk 

enn dagen kai -som rives. 

Gangbroen, kan om en vil, betraktes som en renovering av dagens kai, slik at det som er nytt vil bli 

selve flytebryggen med tilhørende landgang. 

Med hensyn på kommuneplanens formål mener jeg prosjektet ligger innenfor planen med hensyn på 

ferdsel og friluft. En flytebrygge vil bli et aktivum for oss som er glad i et friluftsliv på sjøen og som 

gjør det mulig å nyte båtlivet lengre inn i alderdommen. Og ikke minst vil den bli attraktiv blant den 

yngre garden for krabbefiske og som badeplattform. 

Sjøområdet utenfor, som utgjør en liten avgrenset bukt med en omflødd holme, er grunt og lite 

egnet for fiskeriformål og aquaformål. Slik sett strider prosjektet neppe med formålet i arealplanen. 

Med hensyn på ferdsel vil prosjektet ikke endre tilgjengeligheten i forhold til dagens situasjon. 

Dagens løsning med bøye og landtau er til hinder for grunneierens båter, som har sin flytebrygge 

innerst i bukta. På grunn av landtauet har han en relativt trang passasje mellom bøya og holmen for å 

komme ut. Ved lavvann kan det være spesielt problematisk for uerfarne, og èn grunn til at det har 

skjedd uhell. Disse forhold vil løse seg med vår flytebrygge lengre øst. Grunneieren ser da også fram 

til en slik løsning. 

HMS. En flytebrygge vil gi en stor forbedring med hensyn på sikkerhet og vil redusere faren for skader 

og risiko for alvorlige uhell. Spesielt når en er alene om å håndtere båt og utstyr er det en utfordring 

å klyve i tangfjæra, ut og inn av båt, bale med fortøyninger etc. Ikke minst de dagene det er litt vind 

vil en flytebrygge gjøre det lettere og trygger for alle. 

3 vedlegg:  

1 Godkjenning av tiltak -flytebrygge/Nabovarsel 06.08.2019 

2 Arrangement av uteområde.....Gnr. 57 Bnr.37.   Profiltegning 31.07.2019 

3 Plantegning/situasjonsplan. 

 

 Vi håper på en positiv avgjørelse og står svært gjerne til rådighet for mer informasjon hvis det skulle 

være behov, eller at vi har uteglemt noe. 

 

Ski 24.09.2019 

Med vennlig hilsen 

 

Egil Orseth 
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Til Frøya kommune 

Attn. Espen Skagen, Rådhusgata 25, 7260 Sistranda 

Angående Gnr. 57 Bnr. 37, Dragsnes hytteområde. Deres referanse:19/1929 

Tilleggsopplysninger angående ny vurdering av dispensasjonssøknad. 

Hei. 

Vi mener at det har vært noen feil og uklarheter forut i denne saken, kanskje litt mangelfull 

dokumentasjon også. Men vi er tilfreds med at det vil bli foretatt en ny vurdering på bakgrunn av nye 

momenter. 

 Og vi vil på denne måten, for at ting skal være tydelige og presiser, gjenta og utdype noen av våre 

anmerkninger og vurderinger, samt vedlegge nye tegninger og plankart etc. med forbedret kvalitet 

og informasjon. 

Angående: 

1) «e-post til ordfører». vi mener at e-post til ordfører Kristin Strømskag, 20.01.20 «Vedrørende 

formannskapsak nr. 16/20» er relevant for vurderingen, og bør vedlegges saksdokumentene. 

2) «e-post til formannskapets medlemmer». Det samme bør e-post til formannskapets 

medlemmer 21.01.20, «Sak 16/20 Dispensasjon fra byggegrense i strandsonen» bli. 

3) Feil søknad! Det var feil søknad, nemlig «Søknad om godkjenning av tiltak i forbindelse med 

vedlikehold og nye etc …04.08.19» som har vært gjenstand for behandling, og ikke vår «Søknad om 

dispensasjon fra byggegrense …… 24.09.19». Vi vil be om at den «riktige» søknaden blir vurdert. 

 

Våre anmerkninger nedenfor refererer seg til Rådmannens saksframlegg og innstilling til 

formannskapsmøte 22.01.2020, hvor saken ble utsatt for å utrede nye momenter som kom 

til i etterkant. 

4) Felles småbåthavn! Å bruke en felles småbåthavn, et eller annet sted på Frøya, er helt 

urealistisk for begge brukere som alternativ til flytebrygge front av naust/sjøhus. Vi drar opp båtene 

når vi ikke bruker hytta, og har motorer og sjøredskaper mm oppbevart i naustet. Å ha en robåt/ 

småbåt liggende i en småbåthavn, langt unna, ubevoktet uten tilsyn er ikke mulig. Vi bruker hyttene 

til alle årstider i all slags vær og vind. Å måtte flytte båt fra en småbåthavn, over åpne strekninger til 

naustet, vil i enkelte tilfelle være (umulig) og risikabelt for liv og helse. Det samme gjelder hvis en 

skulle hente/levere sjøredskap/fangst fra naustet. En ville også være avhengig av transport mellom 

småbåthavn og hytta. Og hva med de gangene en ikke har med bil? Dette og en rekke andre 

praktiske forhold gjøre det umulig for oss å kunne leve med en slik løsning.  

At Frøya kommune, gjennom kommuneplanen, ønsker å legger til rette for flere småbåthavner er 

prisverdig, men vi tror ikke at intensjonen har vært å tvinge brukere av allerede eksisterende 

naust/sjøhus i spredt bebyggelse, over til disse stedene. Her må det være rom for individuelle 

vurderinger. 

Dessuten er det i reguleringsplanen for «Dragsnes Gnr. 57 Bnr.1» avsatt to områder for sjøhustomter 

og sjøhus. Det er en forståelse for at også området utenfor i strandsonen i tilknytning til sjøhusene 

kan benyttes til sjørelaterte formål. Dette er da også realiteten i dag, og bør være helt i tråd med 
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intensjonen i kommuneplanen (samle bebyggelse og anlegg). At det i etterkant av reguleringsplanen 

ble vedtatt å sette en byggegrense i strandsonen, bør etter vårt syn ikke være et hinder for at vi får 

adgang til å benytte området utenfor naustet.  

Vi mener derfor at et avslag på dispensasjonssøknaden, begrunnet med at kommuneplanen har 

avsatt visse områder til småbåthavner, ikke er god nok grunn. Området avsatt til dette formålet på 

«Dragsnes hytteområde», kan vel like gjerne defineres som småbåthavn. 

Det henvises til vedlagte plankart. 

5) Reguleringsplanens rett til båtplass bestrides. Rådmann og Fylkesmann 

bestrider/underkjenner at det finns et punkt 4.8 i reguleringsplanen, hvor hver hytte gis rett til en 

båtplass. De anerkjenner kun REGULERINGSBESTEMMESEN § 1 til §11, side 1 og 2, og at 

bestemmelsene i RGULERINGSPLANEN ikke eksisterer med begrunnelse i at de ikke er å finne i de 

respektive arkiver.  

Vi bemerke at det et to hytter som i denne omgang skal benytte en eventuelt flytebrygge.   

Se vedlegg: REGULERNGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR «DRAGSNES» 

GNR. 57 BNR. 1. 

Vi mener at punkt 4.8 i reguleringsplanen fortsatt er gyldig, og vedlegger det vi mener er hele 

dokumenter og overlater til Formannskapet å vurdere innholdet. 

6) Påstand om økt privatisering av strandsonen. Rådmann og Fylkesmann begrunner avslag 

med at det vil føre til økt privatisering. Dette mener vi er direkte feil, da det omsøkte tiltaket tvert 

imot fører til redusert privatisering, ved at et en del området åpnes opp når eksisterende kai/gangbro 

rives (markert med sort på vedlagte plantegning).  

Tiltaket er plassert i forlengelsen av området foran naustet, (markert med rødt på plantegning), hvor 

strandsonen allerede er båndlagt med anlegg, (lundbruer og kaifront på sjøhus). Dessuten vil en del 

av sjøområdet vet for naustet bli «frigitt» (til grunneiers glede) når tiltaksøkers båter flyttes 

flytebryggen. 

Hvis en kan si at den nye gangveien erstatter den gamle (omtrent like store), så er det egentlig bare 

selve flytebryggen som er et nytt element. 

Vi mener at tiltaket vil føre til redusert privatisering. 

7) Plan og bygningsloven versus Friluftsloven. Her bør det, etter vår mening, også gjøres en 

vurdering opp mot «Lov om friluftslivet» Rent generelt kan det sies at reguleringsområdet bærer 

preg av privatisering. Ca. 300m før området, hvor veien blir privat, møter man et skilt med «privat 

vei, ingen snuplass»! Selve reguleringsområdet «Dragsnes hytteområde» er stengt med bom, som er 

låst når ingen er tilstede i hyttene. Langs hele grensen, og et godt stykke ut i fjæremålet, går det 

sauegjerder. 

Når det gjelder det omsøkte tiltaket, er det mulig å si at det kan oppfattes som en del av 

gårdsrommet til hytta, som ligger 5-6 meter fra naustveggen. Ifølge «friluftsloven» gis eier/bruker 

sterke rettigheter med hensynet på privatlivets fred og allmennhetens adgang til området, og om å 

vise tilbørlig hensyn. 

Vi mener det også er på sin plass å vurdere tiltaket ut fra «Friluftslovens bestemmelser», om hvorvidt 

«tiltaket fører til ytterligere privatiserer av strandsonen» er relevant med hensyn til allmennhetens 

interesser, -når området allerede er privatisert? 
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8) Stort omfang, veldig omfattende? Fylkesmannen begrunner også sitt råd om avslag på at 

tiltaket er veldig stort og omfattende. Nå er ikke vi av samme oppfatning, og som vi har vist ovenfor 

er i prinsippet det eneste nye bygningselementet selve flytebryggen. At sjøområdet utenfor naustet 

er utfordrende med hensyn på flytebrygge, er vi ikke særlig happy med, men etter mange vurdering 

er vi kommet fram til dette vi mener er den beste løsningen for et sikkert, og langt mer universelt 

utformet og tilrettelagt båtliv. 

Vi mener at tiltaket ikke er vesentlig større enn dagens situasjon, da det i prinsippet bare er selve 

flytebryggen som tilkommer som et nytt element. 

9) Danne/påberope presedens.  Fylkesmannen mener at tiltaket vil danne presedens for flere 

framtidige søknader. En slik argumentasjon kan i dette tilfelles snus tvert om, ved at vi påberoper oss 

presedens, siden det allerede er 11 flytebrygger i Dragsnes-grenda, og at vi som de eneste i området, 

ikke har tilgang til en flytebrygge bør behandles likeverdig.  

Tiltakssøker har forståelse for at Frøya kommune vil søke å begrense områder med anlegg i 

strandsonen. Men her er det snakk om å videreutvikle et område, som for mange år siden er regulert 

til fritidshus, sjø og sjørelatert bygg og aktiviteter, hvor så å si hele reguleringsområdet ligger 

innenfor «Plan og bygningslovens» definisjon av strandsonen.  

10) Fylkeskommunen kommentar. Fylkeskommunen mener at området framstår som privatisert 

og at tiltaket ikke vil endre dagens situasjon vesentlig. 

Vår oppfatning av fylkeskommunens vurdering er derfor at tiltaket ikke er i strider med formålet til 

loven. 

 11) Vi er uenig med Fylkesmann og Rådmann sin begrunnelser for å avslå søknad om 

dispensasjon, med at tiltaket vil føre til økt privatisering i strandsonen. 

Vi mener derimot at privatiseringen av strandsonen vil bli redusert, i og med at én konstruksjon 

(Kai/gangvei) vil bli fjernet fra strandsonen, og ingen nye konstruksjoner kommer i tillegg hvor 

strandsonen ikke allerede er bebygd. Se pkt. 6 ovenfor. 

Statens planretningslinjer skiller mellom pressområder eller ikke innad i kommunene, med hensyn på 

vurdering av hvor restriktiv en skal være med dispensasjoner. Dragsnes hytteområde kan vel neppe 

sies å være i kategori pressområde. 

Planretningslinjenes ønske om felles brygge og naust er oppfylt. Naustet er felles for 2 eiendommer 

(naust er delt lang mønet i to like store deler, flytebryggen vil også bli felles.) 

Med hensyn på allmennhetens tilgang til området har vi påvist at den blir mer tilgjengelig etter 

tiltaket enn før tiltaket, og slik sett i tråd med Planretningslinjene, og ikke i strid med dem, slik det 

hevdes! Tiltaket ligger på et areal som i reguleringsplanen er avsatt til formålet. Innenfor 

reguleringsområdet er det også avsatt et betydelig område som friareal med tilgang til både sjø og 

land. Her er det rikelig plass for allmennheten. Og skulle allmennheten ha behov for å gå i land på 

brygga, er det vel innen som nektet dem det. 
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12) Vår oppfatning av tiltaket i forhold til Pbl.. § 19-2. Dispensasjonsvedtaket. 

Sitat §19-2: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 

eller hensynene i lovens formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt». 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling §1-1. Lovens formål. 

Angående hensynene bak lovens formålsparagraf 

Vi kan ikke se at tiltaket vil vesentlig tilsidesette noen av hensynene som er relevante i lovens 

formålsparagraf, men tvert om, er tiltaket i tråd med flere punkter i lovens formålsparagraf. 

Angående hensynene bak bestemmelsene. 

Bestemmelsen vi søker dispensasjon fra, er §1-8, Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. 

De «Statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø» sier at følgende 

retningslinjer legges til grunn:  

-Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål som 

for eksempel, friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, 

fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. 

Vår vurdering av betydningen av de enkelte formål er at for: 

 «Friluftsliv», først og fremt ha stor positiv betydning for oss som skal bruke tiltaket, for fritidsfiske, 

generell bruk av båt og sjøsport mv.   

«Naturvern» ingen spesiell betydning, utover fiskeplass for hegre, hvileplass for måse og annen 

sjøfugl mv., og en sjelden gang solplass for sel. (Observasjoner på naboens flytebrygge). 

«Naturmangfold» Ingen, utenom som ovenfor. 

«Kulturminner», det er ingen kjente kulturminner knyttet til stedet for tiltaket. 

«Kulturmiljø», en dominerende del av kulturmiljøet i strandsonen på Dragsneset i dag er naust, 

sjøhus, brygger, kai og flytebrygger. Tiltaket vil slik sett komplettere, og passe godt inn i det 

eksisterende kulturmiljøet. 

«Landskap», medfører ingen inngrep i landskapet. Det er selvfølgelig en viss konstruksjon, men ingen 

ting som ikke naturlig hører til i kulturlandskapet. 

«Fiskerinæring», det er ingen fiskerinæring på stedet. Det er dessuten svært lite egnet for et slikt 

formål. 

«Havbruk», totalt uegnet for formålet. Hele Dragsnes-bukta er full av fløer og holmer, og knapt noe 

sted på hele området som er dypere enn 5 meter. 

«Annen samfunnsmessig betydning», når det gjelder tilgjengelighet til sjø for allmennheten vil den 

bli større, ikke mindre med tiltaket, som redegjort for (pkt. -6) i dette dokumentet. (Nå kan det vel 

også tillegges at allmennheten dessverre har vært ganske fraværende . Allmennheten på Dragsnes 

hytteområde har til nå bare utgjort de som «tilhører» stedet, eller deres gjester.) 
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13) Fra Statens retningslinjers avsnitt 6.2 (som gjelder for Frøya kommune), vil vi henvise til et 

meget relevant punkt for søknaden vår: 

«Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også tillegges 

vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene må veies opp mot hensynet til 

de allmenne interesser som er angitt foran, og mulighetene for felles brygger og naust bør også 

vurderes.» 

(Med Planretningslinjens begrep «brygge» må her vel forstås kai/flytebrygge etc. for utlegg av båt, og 

ikke brygge i betydningen av et hus). 

Vi mener, på bakgrunn som redegjort ovenfor, at ingen av hensynene bak lovens formålsparagraf, 

eller hensynene bak bestemmelsene i loven blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge en dispensasjon.  

Når det gjelder i lovens §19-2 Dispensasjonsvedtaket, om at krav til at «fordelene med å gi 

dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering», henviser vi til 

redegjøring i «Søknad om dispensasjon», men kan i stikkords form her nevne:  

-Sikkerhet for liv og helse. 

-Tilgjengelighet forbrukere og bevegelseshemmede. 

-Aktivum bor barn og unge (Krabbefiske, bading mv.) 

-Bifall fra stedets grunneiere, som ser fram til en uhindret ferdsel for sine båter. (Dagen løsning med 

båter på svai og dragertau er til hinder). 

Vi mener med dette at alle i lovens bestemmelser er oppfylt i nødvendig grad til at dispensasjon kan 

innvilges. 

 

14) Avslutningsvis, til ettertanke, vil vi påpeke at hvis kommunen skal håndheve et påbud om at 

alle småbåter skal samles i egne småbåthavner, så synes vi det er meget urimelig. Det vil praksis bety 

at det er innført et byggeforbud mot naust og (flyte)brygger i Frøya kommune, utenom 

småbåthavnene. Slik som i tilfelle med vår søknad. Vi (og andre) er også avhengig av å ha et naust i 

småbåthavnen. Er det da slik at kommunen vil innløse våre naust og stille nye naust til disposisjon i 

småbåthavnen? 

 

Ski 02.02.2020 

Med vennlig hilsen 

Egil Orseth, 

 970 17 805 

Gamleveien 6F, 1423 Ski 
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Til Frøya kommune 

Ved ordfører Kristin Strømskag 

 

Vedrørende formannskapsak  nr. 16/20  21.09.2010 

Flytebrygge Dragsnes 

Jeg er i dag blitt oppmerksom på at Frøya formannskap i morgen skal behandle min søknad om 

utlegging av flytebrygge m.m. på Dragsneset. Og med en innstilling fra Rådmannen til ugunst for meg 

(oss). 

Jeg har i hast gått gjennom sakspapirene til saken og funnet feil og mangler ved saksframstillingen, i 

tillegg til urimelige vurderinger av prosjektet. 

Det er å beklage at jeg ikke har fått sakspapirene til gjennomsyn før saken skal til politisk behandling. 

Dette er etter mitt skjønn en glipp i saksbehandlingen.  

 

Så til noen anmerkninger jeg i denne omgang vil gjøre til saksframlegget: 

1 Under «Saksopplysninger» på side 1 står det at tiltaket vil erstatte en flytebrygge som er 

på eiendommen. Det er feil, det er ingen flytebrygge på eiendommen. 

 

2 Ad fylkesmannens merknader:  

 

2.1   Fylkesmannen bruker uttrykk som «Veldig omfattende» og «Sitt store omfang»   

 

Dette gir et misvisende inntrykk som om at det var et stort prosjekt som skulle reise seg i 

fjæra.  Mens det i realiteten er snakk om en liten og smekker konstruksjon som er 

kostnadsberegnet til kr. 42 000, inklusiv en liten prefabrikert flytebrygge (den minste som 

Kongsvoll Plast leverer) og landgang fra samme fabrikk. 

Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden. 

 

2.2 Fylkesmannen sier videre «at tiltaket med sitt store omfang vil bidra til økt privatisering 

av område og begrense allmenhetens tilgang til strandsonen»  

 

Dette er etter en direkte feilvurdering, da det er det sikk motsatte som skjer. Fordi hele 

tiltaket er planlagt bygget foran naustet og den eksisterende kaia (som vist på vedlegg) 

vil bli revet, slik at en større del av strandsonen enn før tiltaket vil bli tilgjengelig. 

Tiltaket vil med andre ord øke allmenhetens tilgang til strandsonen. 

Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden. 

 

2.3 Fylkesmannen sier at en tillatelse til dette prosjektet vil kunne danne presedens der en 

kan forvente lignende søknader i framtiden. 



Dette stemmer ikke med virkeligheten, da det per i dag er 11 elleve flytebrygger i grenda 

Dragsnes. Jeg og min hyttenabo, som i fellesskap står bak dette tiltaket, er faktisk de 

eneste i hele grenda som ikke har tilgang til en flytebrygge. 

Vi bør faktisk kunne påberope oss presedens for at søknaden vår blir godkjent. 

Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden. 

 

2.4 Fylkesmannen mener at reguleringsplanens pkt. 4.8 vedrørende den enkelte hytteeiers 

rett til sjøhustomt og båtplass, ikke finnes. 

At fylkesmannen insinuerer at jeg har diktet opp dette er direkte sårende. Jeg har i 

forbindelsen med søknaden oversendt en kopi av denne delen av reguleringsplanen til 

Frøya kommune, att. Espen Skagen.  

 

Der står blant annet, sitat «I sjøhusområdet på sørsiden av vegtraseen , skal alle 

hyttene…ha rett til sjøhus/båtplass. Likeså skal alle på nordsiden… ha rett til…» 

 

Fylkesmannens mener at et det likevel ikke var ensbetydende med at hver hytte hadde 

hver sin egen flytebrygge. 

 

Det er da heller ikke tilfelle, da flytebryggen skal deles med hytte nabo gnr. 57 bnr. 31 

 

Dette må derfor etter min mening anføres som et argument for søknaden. 

 

 

Det er også flere punkter i saksframstillingen jeg kunne ønske å uttale meg om, men p.g.a. tidsnød 

må jeg begrense meg til dette. 

Generelt vil jeg si at det burde vært en forutgående dialog mellom parten før saken legges fram til 

politisk behandling. 

For Frøya kommune og de fylkeskommunale og statlige etaten er dette kanskje bare en liten fillesak, 

men for meg er den en meget stor og avgjørende sak. 

 

Jeg vil be om at mine anmerkninger blir lagt fram og vurdert i tirsdagens formannskapsmøte.  

 

Med vennlig hilsen 

Egil Orseth/ 970 17 805 

Gamleveien 6F, 1423 Ski 

20.01.2020 

 

 

 



Til medlemmene av Frøya formannskap 

kristinfurunes.stromskag@froya.kommune.no 

knutarne.stromoy@froya.kommune.no 

lenedahlo.skarsvag@froya.kommune.no 

arvid.hammernes@froya.kommune.no 

geir.meland@froya.kommune.no 

berit.flamo@froya.kommune.no 

dordi.hammer@froya.kommune.no 

 

Sak 16/20 Dispensasjon fra byggegrense i strandsonen 

 

Jeg henvender meg på denne måten til dere i Frøya formannskap fordi dere i morgen, 21.01.20 skal 

behandle sak 16/20, angående min søknad om dispensasjon fra byggegrense i strandsonen. 

Jeg sendte i går et e-postbrev til ordføreren angående saken, fordi jeg var uenig i vurderingene som 

ble gjort av fylkesmann mm. Jeg har i dag rettet noen skrivefeil i dette brevet, og vedlegger det 

sammen med denne henvendelsen. 

I tillegg har jeg noen kommentarer til rådmannens vurderinger, som jeg ser i stor grad baserer sine 

vurderinger på kopi av fylkesmannens uttalelser. Og som jeg har påvist i brev til ordføreren, etter min 

mening, er direkte feil og feilvurderinger. 

Rådmannens begrunnelse for avslag ligger i at, sitat: «Tiltaket vil bidra til økt privatisering av 

strandsonen ….mv». Dette stemmer ikke med det faktiske forholdet, tvert om så vil tiltaket føre til 

økt tilgjengelig, fordi rivning av den eksisterende kaia vil åpne opp i strandsonen. Hele tiltaket vil 

foregå i front av naustet hvor arealet allerede er båndlagt med to 7 meter lange lundbruer (en for 

hver av nausthalvdelene). 

Med hensyn på privatisering av området må jeg også henvise til at «Lov om friluftsliv» og definisjon 

av innmark, tomt og gårdsrom, sannsynligvis vil definere dette område som privat, og dermed gi 

eier/bruker sterke rettigheter med hensyn på ferdsel og opphold av publikum i dette området. En 

kan derfor stille seg spørsmålet om hensynet til å privatisere strandsonen er relevant i dette tilfellet. 

Hytta ligger 5-6 meter i fra naustveggen, og hele området i mellom brukes i dag som «gårdsrom». 

 Jeg kan heller ikke se at søknaden er vurdert opp mot de mange fagre ordene i kommuneplanen, 

blant annet med hensyn på helse, miljø og sikkerhet, barns og unges oppvekstvilkår og ikke minst 

krav til universal tilgjengelighet. 

Heller ikke noen av de andre momentene som jeg har listet i min søknad kan jeg se er vurdert. Blant 

annet at grunneier som på grunn av våre båter og landtau mer eller mindre er stengt inne med sin 

båt, er begeistret og bifaller tiltaket slik at han og hans gjester i framtiden kan komme uhindret ut. 

Rådmannen henviser til områder i kommunalplanens arealdel av satt til småbåthavn. Dette er ikke 

noe alternativ for vår del. Å ha en småbåt/robåt med påhenger liggende Dyrøya, Nesset, Sistranda 



eller hvor det måtte være, er en håpløs situasjon ut i fra mange forhold, blant annet logistikk og ikke 

minst vær og vind. Dette håper jeg formannskapets medlemmer har en større innsikt i og forståelse 

for enn det gis inntrykk av her. 

Å si nei til dette tiltaket mener jeg faktisk vil måtte bety et totalforbud mot flytebrygger i forbindelse 

med naust/sjøhus. For et naust må da nødvendigvis ligge i strandsonen. 

Jeg mener at det hadde vært en fordel med en befaring av plassen for tiltaket. Og at det ble fortatt 

en revurdering av grunnlaget for det foreslåtte avslaget basert på dette og mine anmerkninger.  

Saken er kanskje best tjent med å bli utsatt til dette er avklart. 

Ski 20.01.2020 

Med vennlig hilsen 

Egil Orseth/ 970 17 805 

Gamleveien 6F, 1423 Ski 

 



























SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Espen Skagen Arkiv: GNR 16/75  

Arkivsaksnr.: 19/2367    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GNR 16 BNR 75 OG 2 DISPENSASJON - VEI OG TENNISBANE - KVERVA  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet gir dispensasjon fra LNF-formålet jfr. KPA kap. 36 for 

oppføring av vei på Gnr 16, Bnr 2 og 75 som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vilkårene for å gi 

dispensasjon er oppfylt, jfr. § 19-2. 

3. Er ikke tiltaket igangsatt innen tre år etter vedtaksdato eller innstilles i mer enn 

to år, frafaller dispensasjonsvedtaket jfr. pbl. § 21-9. 

4. Formannskapet gir ikke dispensasjon fra LNF-formålet jfr. KPA kap. 36 for 

oppføring av tennisbane på Gnr 16, Bnr 2 og 75 som omsøkt. 

5. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vilkårene for å gi 

dispensasjon er ikke oppfylt, jfr. § 19-2. 

 

 

 

Vedlegg:  
1. Søknad om dispensasjon, mottatt 07.10.2019 

2. Melding om delegert vedtak – omdisponering av jordbruksareal 

3. Skisse: Tennisbane og vei 

4. Uttalelse Trøndelag Fylkeskommune, mottatt 12.12.2019 

5. Uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag, mottatt 09.12.2019 

6. Tilleggsskriv til dispensasjonssøknad, mottatt 12.02.2020 

7. Ortofoto 

 

Saksopplysninger: 

Meinich Arkitekter AS, heretter kalt søker, søker om dispensasjon fra LNF-formålet i KPA for 

etablering av adkomstvei og tennisbane på gnr. 16, bnr. 2 på vegne av tiltakshaver Gustav Witzøe.  

Området vei og tennisbane er lokalisert på er registrert i AR5 kartet som innmarksbeite og 

fulldyrka jord. Landbruksmyndigheten i kommunen har anslått at areal på ca. 1,4 daa vil 

omdisponeres.  

Merknader: 

Tiltaket er nabovarslet jfr. PBL § 21-3. Søknaden er forelagt sektormyndigheter jfr. pbl. § 21-5. 

Det er følgende merknader til saken: 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 



Fylkesmannen i 
Trøndelag 

09.12.19 På bakgrunn av kommunens befaring og 
vurderinger på landbruksområdet og ikke 
minst vilkårene satt i jordlovsvedtaket, vil 
fylkesmannen ut fra landbrukshensyn ikke 
motsette seg kommunens vurderinger på 
landbruksområdet. Under forutsetning av at 
vilkårene satt i jordlovsvedtaket realiseres vil 
vi med andre ord ikke motsette oss 
søknaden. 

Tatt til orientering. 

Trøndelag 
fylkeskommune 

12.12.19 Ingen merknader. Tatt til orientering.  

 

Søkers begrunnelse:  

Søker bygger deler av argumentasjonen på jordlovsbehandlinga etter jordlova § 9, behandlet som 

sak nr. 237/19 etter delegert myndighet fra Hovedutvalg for forvaltning 25.09.2019. Ut fra 

redegjørelsen i vedtaket konkluderer søker med at hensynet bak bestemmelsen tilsidesettes, 

men ikke vesentlig.  

Søker anfører at tiltaket vil medføre en mer driftsmessig god løsning, samt at det gir god 

arealdisponering av tiltakshavers eiendom. Søker ser ikke ulemper med tiltaket. 

 

Utdrag fra søknad. Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

 

Situasjonsplan: Vei og tennisbane 

 

Forhold til overordna planverk: 

Plan- og bygningsloven § 1-1, § 19-1, § 19-2. 

Kommuneplanens arealdel kap. 36.  



Forkortelser og definisjoner: 

KPA –  Komuneplanens arealdel 

pbl. – Plan- og bygningsloven 

 

Tiltakshaver - fellesbetegnelse på den enkeltpersonen, institusjonen, organisasjonen eller foretaket 

som arbeidene utføres på vegne av (byggherre), eller som står for gjennomføringen av et bygge- 

eller anleggstiltak, tiltakshaver er den som til syvende og sist har ansvaret i byggesaker. 

Ansvarlig søker - tiltakshavers representant overfor kommunen og skal stå for all kontakt mellom 

kommunen, foretakene og tiltakshaver. Ansvarlig søker har en administrativ oppgave og skal blant 

annet koordinere prosjektet og påse at ansvarsoppgavene til foretakene blir ivaretatt. 

Rettslig utgangspunkt: 

Arealformålet LNFR omfatter areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, jf. pbl. § 11-7 andre ledd nr. 

5 bokstav a. Av Miljøverndepartementets lovkommentar til plandelen av ny plan- og bygningslov 

av 1. juli 2009 følger det at slik arealformål skal brukes for områder i kommunen som skal nyttes 

eller sikres til landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller områder 

som skal bli liggende som naturområder, herunder naturområder med spesiell betydning for 

friluftslivet. Slike arealer skal i det vesentlige være ubebygget, eller bare bebygget i tilknytning til 

landbruk og reindrift og for bruk av området til friluftsliv. 

Det er i LNF-områder generelt dele- og byggeforbud. Det er tillatt med tiltak som er tilknyttet 

stedbunden næring. Hovedhensynet bak arealformålet i LNF-område er å sikre allmenne ferdsels- 

og friluftsinteresser, bevare landskaps- og jordbrukshensyn samt å bevare sammenhengende 

landbruksområder. Uheldig omdisponering eller fragmentering av landbruksområder og 

grøntstruktur skal unngås. Det tillattes ikke tiltak som er privatiserende i områder av natur- og 

fritidsinteresse eller som er til hinder for adkomst til slike områder eller områder av allmenn 

interesse. 



 

Vurdering av naturmangfoldloven:  

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 

12 (jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket 

vil ikke true arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, 

marint beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 

12 er vurdert.  

Rådmannens vurdering:  

I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til 

bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir tilsidesatt. I 

tillegg må fordelene med å innvilge dispensasjonen være klart større enn ulempene, etter en samlet 

vurdering. 

Hensynet bak bestemmelsen er som tidligere angitt å sikre allmenne ferdsels- og friluftsinteresser, 

bevare landskaps- og jordbrukshensyn samt å bevare sammenhengende landbruksområder. 

Uheldig omdisponering eller fragmentering av landbruksområder og grøntstruktur skal unngås. 

Det tillates ikke tiltak som er privatiserende i områder av natur- og fritidsinteresse eller som er til 

hinder for adkomst til slike områder eller områder av allmenn interesse. 

Det er derfor klart at tiltakene som omsøkes ikke er i tråd med det hensynet som KPA kap. 36 skal 

forvalte. Omdisponering av dyrkamark er ett omstridt tema, og kommunen bør ikke omdisponere 

dyrkamark gjennom dispensasjon uten at det inngår i en overordnet jord- eller landbruksplan der 

konsekvensene av omdisponeringa er utredet nøyere.  

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en borger har rettskrav på å få 

innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i 

medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 

å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår om kvalifisert 

interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt. Dersom 

hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det normalt 

ikke være anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen kun har adgang 

til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte 

dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold.  

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende momenter er om 

dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess (omregulering), den har ikke betydning for 

planen for øvrig, den medfører ikke presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller at 

spesielle naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, kommunalt ledningsnett 

eller lignende). 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (jf. nml § 7). 

Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter eller planter 

på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint beskyttede områder eller vernede 

vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 



Rådmannen vil i vurderingen av om tiltaket «vil vesentlig tilsidesette hensynet bak bestemmelsen 

det søkes dispensasjon fra», støtte seg på den landbruksfaglige vurderingen som er gjort i 

jordlovsbehandlinga etter jordlova § 9, behandlet som sak nr. 237/19 etter delegert myndighet fra 

Hovedutvalg for forvaltning 25.09.2019. Rådmannen støtter søkers konklusjon om at, hensynet 

bak bestemmelsen blir tilsidesatt, men ikke vesentlig. 

Ved vurdering om fordeler og ulemper skal rådmannen vurderer momenter som har betydning i 

saken.  

Søker anfører; «Fordelen ved tiltaket er at tiltakshaver får en bedre arealutnyttelse på sin 

eiendom, uten at dette går ut over dyrka mark. Videre anføre det at tiltakene samlet sett vil gi en 

driftsmessig god løsning når man ser hele planområdet under ett(…)» 

Rådmannen er av den oppfatning av at man i vurderingen i pbl. § 19-2 annet ledd skal vurdere 

hvilke fordeler det omsøkte tiltaket vil medføre, og ikke omdisponeringen av dyrkamarka som 

søker her viser til. Det fremgår ikke i søknaden hvilke fordeler de spesifikke tiltakene som det 

omsøkes om, ny vei og tennisbane vil gi. 

Videre skal momenter som vil gi personlige fordeler, ikke være tungtveiende i vurderingen av 

fordeler og ulemper. Pbl. § 19-2 tredje ledd angir at det ved dispensasjon fra bestemmelser i lov, 

vedtekt eller forskrift skal legges vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet 

og tilgjengelighet. Dette vil særlig gjelde i byggesaker. Formålet er at dispensasjoner ikke må 

innebære løsninger til nevneverdig skade for slike hensyn. 

Bestemmelsen åpner for at det i saker hvor det foreligger helt spesielle sosialmedisinske, 

personlige og menneskelige hensyn, kan slike hensyn tillegges vekt. Det understrekes at slike 

hensyn normalt ikke har avgjørende vekt i dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven, jfr. 

ot.prp. nr. 32 (2007-2008) side 242. 

Det er i hovedsak de samfunnsmessige 

hensyn (allmenne interessene) av 

planfaglig og arealdisponeringsmessig 

karakter som her tillegges vekt, og som 

må avveies når det snakkes om fordeler 

og ulemper, jfr. Oslo fylkeskommunes 

dispensasjonsveileder. 

Det er uklart i hvilken grad området 

(tennisbane) blir benyttet til natur- og 

friluftsformål, men med tanke på at 

området består av dyrkamark så 

vurderes det som lite sannsynlig at det 

området har hatt noen egenskaper som 

har gjort dette til et lite attraktivt område 

for natur- og friluftsaktiviteter.  

 

Rådmannen kan ikke se at det foreligger klare fordeler ved å gi dispensasjon for oppføring av 

tennisbane, eller at tiltaket har en overvekt av fordeler for de allmenne interesser. Kommunen 

plikter imidlertid å gjøre en helhetlig vurdering og argumentene til søker kan etter rådmannens syn 

ikke sies å veie tyngre enn hovedhensynet bak kommunens arealplan som er å styre arealbruken og 

bosettingsmønstret i kommunen. 

 

Ortofoto: Plassering av omsøkte tiltak 



Når det gjelder veien så er rådmannen klar på at denne ikke vil medføre noen ulemper med tanke 

på natur- og friluftsinteresser. Rådmannen mener veien vil være med på å gjøre området generelt 

mer tilgjengelig for allmenheten, og mener at dette bør være tungtveiende argument.  

Søker angir i tilleggsskriv til søknad, mottatt hos kommunen 12.02.2019; «Det omsøkte arealet er 

ikke omfattet av hensynssoner i kommuneplanen og området er ikke underlagt detaljregulering. 

Det som da skal være gjenstand for vurdering ved etablering av tiltak i LNF, er om tiltaket 

tilsidesetter hensynet etter jordlova.» 

Som rådmannen forstår det mener søker at kommunen bruker formålsparagrafen feil i sin tidligere 

vurdering i saken. Kommunen vil påpeke at en definisjon av hensynet bak bestemmelsen som 

ligger til bakgrunn i KPA LNF-formål til syvende og sist er kommunens eget ansvar i forbindelse 

med utarbeidelse av arealplanen. Rådmannen ser at det i områder der det er landbruksproduksjon 

ikke skal vurderes i hvilken grad natur- og friluftsområder blir berørt, men at hovedhensynet da 

ligger på verdien i jord- og landbruksmessige hensyn. Men, man kan allikevel ikke konkludere med 

at man kun skal vurdere tilsidesetter hensyn etter jordlova, da et område også kan ha andre 

kvaliteter som ikke er definert i Jordlova. Hensynet bak LNF-formålet er redegjort for under 

«Rettslig utgangspunkt». 

Etter en helhetlig vurdering vil rådmannen tilråde formannskapet å gi dispensasjon for etablering 

av ny vei. Rådmannen vil fraråde at det gis dispensasjon for oppføring av tennisbane, da man ikke 

kan se noen klare fordeler av allmenne interesser ved å gi dispensasjon for oppføring av denne.  

Øvrige momenter som måtte fremgå i saken og som ikke er omtalt eller vurdert her er ikke ansett 

for å være relevant ved vurderingen av dispensasjonssøknaden. 

Konklusjon: 

Rådmannen tilråder at det gis dispensasjon for etablering av vei, men ikke tennisbane.  

 

 

 

 







Postadresse  Telefon Bankgiro  

Postboks 152,7261 Sistranda  72 46 32 00 4312.15.29999  

 
 

 

Solberg Maskin AS 

 
Terminalen 4 

7080 HEIMDAL 

   

 
 

 

Deres ref. Vår ref. Arkivsaksnr. Arkivkode Sted, dato 

 HIHE/10947                   19/2154 GNR 16/2 Sistranda, 25.09.2019 

 

 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - GNR 16 BNR 2 

OMDISPONERING AV DYRKA JORD 

 

 

Saken er behandlet som sak nr.  237/19 etter delegert myndighet fra Hovedutvalg for forvaltning. 

 

Vedtak med vilkår: 

Landbruksmyndigheten i Frøya kommune gir samtykke til omdisponering av dyrka jord jf. jordloven 

§ 9. Samtykke gjelder omdisponering av inntil 0,8 daa fulldyrka jord til tennisbane som omsøkt. I 

tillegg gis samtykke til anleggelse av vei over innmarksbeite og langs fulldyrka areal som omsøkt. 

Samtykke gjelder tre år fra vedtaksdato og gis på følgende vilkår: 

1. Kulturminnefunn på sørdelen av jordbruksarealet må avklares med fylkeskommunen. 

2. For nydyrking må det omsøkes til kommunen med høring hos fylkeskommunen. 

3. Åkerholme og tilgrensende areal som er klassifisert som dyrkbar jord blir opparbeidet til 

fulldyrka jord og skal gi tilsvarende eller større dyrka areal enn omdisponert, samtidig som 

hele arealet dreneres og settes i stand til fulldyrka kvalitet.  

 

Det påpekes at dette vedtaket kun er et samtykke etter jordloven. Tiltaket fordrer også behandling 

etter plan- og bygningsloven, da arealet ligger i område for LNFR i kommuneplanens arealdel. Det 

må søkes dispensasjon fra dette arealformålet.  

 

Lovhjemmel: 

Jordloven §§ 1 og 9. 

 

Søknaden: 

Solberg Maskin AS søker på vegne av grunneier på gnr 16 bnr 2 om omdisponering av 

jordbruksareal til adkomstvei for Kverva 97B og tennisbane. Veien skal tilkobles eksisterende vei: 

Straumskagveien. Videre står følgende i søknaden:  

Pr i dag er området kun egnet til beite. Hele arealet består av vassjuk jord, og det 

spesifikke område der tennisbane ønskes plassert er «inneklemt» mellom to framstikk i 

terrenget. Sistnevnte er med på å gjøre plassering veldig godt egnet mtp le fra vind. 

Ny veitrase er lagt skånsomt inn i terrenget, plassert lengst ut mot, og over oppstikkende 

berg. Dette for å skåne mest mulig av dyrkbar mark. Som et kompenserende tiltak ønsker 

grunneier å drenere jorda slik at jorda blir i bedre hevd. Videre vil man ta ut mest mulig 
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tilleggsareal langs kanter og der topografien tillater det slik at det samlede arealet med 

beite ikke blir redusert. 

 

Saksutredning: 

Eiendommen gnr 16 bnr 2 ligger på Kverva. Ifølge gårdskart (AR5) er eiendommen på 300,6 daa 

og har følgende landbruksressurser: 

Fulldyrka jord: 11,5 daa 

Overflatedyrka jord: 0,2 daa 

Innmarksbeite: 15,6 daa 

 

I tillegg er eiendommen 16/2 med i et uregistrert jordsameie på totalt 2751,1 daa hvorav 5,5 daa 

fulldyrka jord og 6,3 daa innmarksbeite.  

 

For adkomstvei til Kverva 97B og tennisbane medføres trasé på ca. 60 meter over areal klassifisert 

som innmarksbeite, via eksisterende veistubb på ca. 10 meter, videre 70 meter langs fulldyrka areal 

og inn på eksisterende vei som i dag er adkomstvei til Kverva 97 B fra øst (Straumskagveien).  

 

Arealet som er satt av til selve tennisbanen er på nesten 0,8 daa. I tillegg vil ca. 0,6 daa øst for 

tiltaket bli fragmentert fra eksisterende fulldyrka areal. I praksis vil da ca. 1,4 daa bli fragmentert 

fra dagens 7,9 daa fulldyrka areal.  

 

Naturmangfold: ca. 200 meter i luftlinje sørvest for omsøkte tiltak med tennisbane er det gjort 

observasjoner i 2018 av bjørkefink og gråsisik som begge er kategorisert som art av særlig stor 

forvaltningsinteresse da de er ansvarsarter (>25% av europeisk bestand i Norge). I tillegg er det på 

samme sted registrert observasjon av gråspett i 2013 som er av særlig stor forvaltningsinteresse av 

andre hensyn nasjonalt. Omsøkte tiltak anses å ikke ha påvirkning på nevnte arter.  

Kulturminner: det er registrert et funn i motsatt ende av arealet som søkes omdisponert (ca. 150 

meter sørvest retning). 

Friluftsliv: tiltaket ligger utenfor kartlagt friluftslivsområde. 

 

Vurdering: 

Saksbehandler har vært på befaring i området i forkant av innsendt søknad, den 30.07.19.  

 

Søknaden er todelt: omdisponering av dyrka jord til tennisbane og opparbeiding av adkomstvei. 

Arealet som skal benyttes til tennisbane og areal som vil bli fragmentert fra eksisterende fulldyrka 

areal pga. dette, til sammen ca. 1,4 daa, er anslått å ha relativt lav landbruksverdi – særlig på grunn 

av driftsmessig dårlig arrondering med tanke på bruk av landbruksmaskiner. Veitrasé som vil gå 

over innmarksbeite er uheldig da det medfører fragmentering av dyrka jord, samt noe tap av areal til 

selve veien. Derimot anser landbruksmyndigheten i Frøya kommune tiltakene samla som en 

driftsmessig god løsning når man ser på hele planområdet under ett, da det vil gi et større, 

sammenhengende og funksjonelt dyrka areal med bedre arrondering enn det har i dag gitt de vilkår 

som stilles i vedtaket. Åkerholme på det fulldyrka arealet (ca. 0,3 daa) og tilstøtende areal på 

østsiden av det fulldyrka arealet (to arealer à 0,7 daa) vil bli dyrka opp.  

 

Omdisponering av dyrka jord godkjennes under gitte betingelser: 

Fulldyrka areal som søker betegner som kun egnet til beite pga. vassjuk jord, skal dreneres og settes 

i stand som beskrevet i søknad. For å kompensere for omdisponering av fulldyrka jord, settes i 

tillegg vilkår om at dyrkbar jord tilsvarende omdisponert areal opparbeides til fulldyrka jord. For 

dette arealet er dyrkbar jord kartlagt på åkerholme på det fulldyrka arealet og tilstøtende areal på 

østsiden av det fulldyrka arealet (til sammen ca. 1,7 daa). Dette defineres som nydyrking og må 

omsøkes og godkjennes av kommunen dersom det ikke har vært dyrka før, eller har ligget unytta i 

over 30 år, jf. forskrift om nydyrking og rundskriv M-19/97. Da det er registrert kulturminnefunn i 

området (løsfunn, ID 6589-1), må dette avklares av regional kulturminnemyndighet, jf. forskrift om 
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nydyrking § 9. Fylkeskommunen skal for øvrig uttale seg ved alle søknader om nydyrking, 

uavhengig av registrerte kulturminnefunn eller andre forhold. 

 

Klagemuligheter: 

Dette vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven 

§ 28. Rette klageinstans er Hovedutvalg for forvaltning. En eventuell klage må fremsettes innen 

tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jf. 

forvaltningsloven § 29. 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

 

Hilde Hegnes 

Jordbrukssjef 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Vår dato: 12.12.2019 Vår referanse: 201957320-2 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse: 19/2367 Heidi Beate Flatås 

     

 

Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanen for etablering av ny adkomstveg til Kverva 97 B 
- 16/75 og ny tennisbane på 75/2. Frøya kommune  

Vi viser til deres oversendelse datert 12.11.2019. 

Det søkes dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel for etablering av 

adkomstvei til 16/75 og opparbeidelse av tennisbane på eiendommen 16/2. 

 

Ut fra de interesser fylkeskommunen skal ivareta har vi ikke merknader.  

Fylkeskommunen minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i 

kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i 

grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Vigdis Espnes Landheim     Heidi Beate Flatås 

Seksjonsleder       Rådgiver 

   

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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Frøya kommune 
Postboks 152 
7261 SISTRANDA 
 
 

  
 

Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - etablering av ny adkomstvei - 
Kverva - Frøya 16/2 og 16/75 

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse og  
bemerker innledningsvis at i brev datert 22.02.2017 fikk Fylkesmannen i Sør-Trøndelag oversendt en 
søknad om dispensasjon til fradeling og oppføring av bolig på Kverva til uttalelse.  
 
Under punkt 7 «Samlet vurdering av tiltaket» er det skrevet «Frøya kommune minner om at veg 
markert som Veg G. Witzøe i kartvedlegg ikke skal være en permanent vei, men skal tilbakeføres når bolig 
til G. Witzøe er ferdigstilt.» Så vidt vi kan se er dette den samme vegtraseen det søkes om 
dispensasjon til nå.  
 
 
Landbruk 
Fylkesmannen er ut fra det sterkt innskjerpede jordvernet, jf. Nasjonal jordvernstrategi, kritisk til en 
dispensasjonspraksis som evt. måtte åpne for omdisponering av dyrka jord og innmarksbeite uten 
at alternativer er vurdert. Vi ber derfor kommunen som ledd i behandlingen av 
dispensasjonssøknaden vurdere om det finnes alternativer som innebærer at jordvernet ikke 
berøres.  
 
Vi legger imidlertid merke til at kommunens landbruksmyndighet har vært på befaring i området, og 
har etter befaringen behandlet saken etter jordlovens §9 hvor det forutsatt at flere vilkår oppfylles, 
er fattet positivt vedtak.  
 
På bakgrunn av kommunens befaring og vurderinger på landbruksområdet og ikke minst vilkårene 
satt i jordlovsvedtaket, vil fylkesmannen ut fra landbrukshensyn ikke motsette seg kommunens 
vurderinger på landbruksområdet. Under forutsetning av at vilkårene satt i jordlovsvedtaket 
realiseres vil vi med andre ord ikke motsette oss søknaden. 
 
 



  Side: 2/2 

 
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven 
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf nml § 7). Før det fattes vedtak i saken må det skriftlig redegjøres for 
hvordan prinsippene §§ 8-12 er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes som en 
saksbehandlingsfeil. 
 
Ved spørsmål til Fylkesmannens uttalelse ta kontakt med den aktuelle saksbehandler i fagavdeling, 
se oversikt nedenfor. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Trude Mathisen (e.f.) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
 

 
 
Anne Waagø-Hansen 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Saksbehandlere: 
Klima og miljø: Maria Aastum – 73 19 92 25 
Landbruk: Anne Berit Lein – 74 16 82 09 
 
 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 

 
 













SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Anders Hekland Arkiv: GNR 3/103  

Arkivsaksnr.: 19/2899    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GNR 3 BNR 4 OG 103 DISPENSASJON - REHABILITERING AV MOLO OG 

FLYTTING AV FLYTEBRYGGE - DALØYA  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet gir dispensasjon fra LNF og kombinerte formål i sjø i KPA, 

samt PBL § 1-8, for flytting av flytebrygge og rehabilitering av molo på Gnr 3, 

Bnr 4 og Gnr 3, Bnr 103 som omsøkt. 

2. Det må ikke tilføres ny masse i sjø. 

3. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vilkårene for å gi 

dispensasjon er oppfylt, jfr. § 19-2. 

4. Er ikke tiltaket igangsatt innen tre år etter vedtaksdato eller innstilles i mer enn 

to år, frafaller dispensasjonsvedtaket jfr. pbl. § 21-9. 

 

Vedlegg:  
1. Søknad om dispensasjon, mottatt 12.12.2019 

2. Nabovarsel, mottatt 11.12.2019 

3. Situasjonsplan, mottatt 11.12.2019 

4. Signert fullmakt for Gnr. 3, Bnr. 4, mottatt 11.12.2019 

5. Uttalelse Trøndelag Fylkeskommune, mottatt 24.01.2020 

6. Uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag, mottatt 06.02.2020 

7. Uttalelse Kystverket, mottatt 31.01.2020 

8. Ortofoto, målestokk 1:1500 

 

Saksopplysninger: 

Søker ønsker å rehabilitere en eldre molo, og i samme anledning flytte en eksisterende flytebrygge slik 

at denne ligger mer beskyttet mot vær og vind. 

Bakgrunnen for søknad er at deler av moloen er utauret, og tiltakshaver ønsker å rehabilitere den til 

opprinnelig stand ved å tilføre ca. 60 m3 masser. Det skal ikke fylles ytterligere i sjø, men massene 

tenkes benyttet til å heve moloen opp til opprinnelig nivå, ca 1. meter. 

I den anledning ønskes det også at den nærliggende flytebryggen ønskes flyttet nærmere moloen, for 

bedre beskyttelse mot bølger, strøm og vind. Bryggens landfeste vil ikke endres. 

Merknader: 

Tiltaket er nabovarslet jfr. PBL § 21-3. Søknaden er forelagt sektormyndigheter jfr. pbl. § 21-5. 

Det er følgende merknader til saken: 



Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

06.02.20 Såfremt det ikke fylles i sjøen, så har 

fylkesmannen ingen vesentlige merknader til 

tiltaket. 

 

Det påpekes likevel at det må vises 

aktsomhet ved menneskelige aktiviteter slik 

som utfylling, mudring og sprenging i 

strandsonen, med tanke på skredfare. 

Tas til etterretning.  

Trøndelag 

fylkeskommune 

24.01.20 Har ingen vesentlige merknader til tiltaket. 

 

Minner om den generelle aktsomhetsplikten 

etter §8 i Kulturminneloven. 

Tatt til etterretning. 

Kystverket – 

Midt-Norge 

31.01.20 Mener at planen har liten eller ingen virkning 

for statlige anlegg og installasjoner.  

 

Har ellers ingen vesentlige merknader til 

tiltaket. 

Tas til orientering 

 

Søkers begrunnelse:  

Hensynet til formål kombinert formål i sjø: 

Det er snakk om flytting av eksisterende flytebrygge. Hensynet til formålet i sjø vil ikke bli vesentlig 

tilsidesatt som følge av denne flyttingen. Tvert imot anser man at flytting av flytebrygga nærmere molo 

vil sikre hensynet til planen på en bedre måte. 

Fordeler/ulemper: 

Det er ikke avdekket ulemper som følge av tiltakene. Det anses derimot som positivt at flytebryggen 

flyttes for å beskytte den mer mot vind, strøm og bølger. Ny plassering sikrer også trafikk inn mot 

kaiområdet på en bedre måte. 

Det anses også positivt at eksisterende molo rehabiliteres slik at den kan beskytte flytebrygge og kai på 

en bedre måte. 

Med dette anser vi at fordelene er klart større enn ulempene. 

Utdrag fra søknad. Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

Forhold til overordna planverk: 

Plan- og bygningsloven 

Kommuneplanens arealdel 

Forkortelser og definisjoner: 

KPA – Komuneplanens arealdel 

PBL. – Plan- og bygningsloven 

Rettslig utgangspunkt: 



LNF-FORMÅLET I KPA, KDP OG REGULERINGSPLANER: 

Arealformålet LNFR omfatter areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, jf. pbl. § 11-7 andre ledd nr. 5 bokstav a. Av 

Miljøverndepartementets lovkommentar til plandelen av ny plan- og bygningslov av 1. juli 2009 følger 

det at slik arealformål skal brukes for områder i kommunen som skal nyttes eller sikres til 

landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller områder som skal bli liggende 

som naturområder, herunder naturområder med spesiell betydning for friluftslivet. Slike arealer skal i 

det vesentlige være ubebygget, eller bare bebygget i tilknytning til landbruk og reindrift og for bruk av 

området til friluftsliv. 

Det er i LNF-områder generelt dele- og byggeforbud. Det er tillatt med tiltak som er tilknyttet 

stedbunden næring. Hovedhensynet bak arealformålet i LNF-område er å sikre allmenne ferdsels- og 

friluftsinteresser, bevare landskaps- og jordbrukshensyn samt å bevare sammenhengende 

landbruksområder. Uheldig omdisponering eller fragmentering av landbruksområder og grøntstruktur 

skal unngås. Det tillattes ikke tiltak som er privatiserende i områder av natur- og fritidsinteresse eller 

som er til hinder for adkomst til slike områder eller områder av allmenn interesse. 

PBL. § 1-8: 

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn 

fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i 

horisontalplanet ved alminnelig høyvann 

Hovedhensynet bak byggeforbudet langs sjø og vassdrag er å verne strandsonen mot byggetiltak og 

terrenginngrep for å sikre natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmennhetens interesser, samt 

å hindre at tilgjengeligheten til sjø og vassdrag reduseres. Det følger av formålsbestemmelsen i plan- 

og bygningsloven at plan og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning. Det skal legges 

vekt på langsiktige løsninger for samfunnet, likeverd og tas hensyn til barn og unges oppvekstmiljø 

samt estetisk utforming av omgivelsene.  

 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, INKLUDERT KOMBINERTE FORMÅL I SJØ 
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone omfatter, og skal eller kan brukes for å 

planlegge både sjøarealene, overgangen mellom sjø og land og de sjønære landarealene. Med tilhørende 

strandsone menes områdene innover på land så langt arealbruken der står i direkte sammenheng med 

sjøen og arealbruken der. Strandsonen kan avgrenses uavhengig av 100-metersbeltet langs sjøen, jfr. § 

1-8. Kategorien har for sjøarealene og i vassdrag i hovedsak samme innhold som i tidligere § 20–4 

første ledd nr. 5. Det er imidlertid en viktig endring at strandsonen nå kan inngå i formålet slik at det 

blir en sammenheng i arealstyringen i overgangen mellom land og sjø/vassdrag. Arealformål, 

hensynssoner og supplerende bestemmelser er felles for både land- og sjø/vassdragsarealet og skal gi 

grunnlag for en mest mulig helhetlig og integrert planlegging av sjø-/vassdragsareal og landarealene. 

Det er fortsatt mulig å planlegge sjø- og vassdragsareal uten å ta med landareal under formålet, der det 

er hensiktsmessig. 

 

Formålet kan videre deles i områder for ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, naturområder og 

friluftsområder hver for seg eller i kombinasjon. Formålet kan brukes for å angi arealbruk i sjø og 

vassdrag og i den tilhørende strandsone. Videre følger det av § 11–11 nr. 3 at det kan gis bestemmelser 

om at arealbruken kan fastsettes særskilt for henholdsvis vannoverflaten, vannsøylen og bunnen. Det 

kan også omfatte grunnvannet, f.eks. for å sikre drikkevannskilder. 

 



Underformål i nr. 6 kan kombineres med hverandre eller angis hver for seg. Det er videre gitt hjemler i 

§ 11–11 for bestemmelser til dette arealformålet og det kan etter § 11–8 også fastsettes hensynssoner 

med visse retningslinjer og bestemmelser. Sammen vil disse bestemmelsene gi anledning til å se 

strandsone og sjø/vassdragsareal og vannareal i sammenheng, og til å angi bestemmelser om plankrav, 

miljø- og funksjonskrav, tilgjengelighet til strandsonen, krav til eventuelle bygninger og anlegg m.m. 

 

Vurdering av naturmangfoldloven:  

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 

12 (jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket 

vil ikke true arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, 

marint beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 

12 er vurdert.  

Rådmannens vurdering:  

Tiltaket består i sin helhet av rehabilitering av en molo over havnivå, og flytting av en eksisterende 

flytebrygge. Moloen stikker grove 5 – 6 meter ut fra land over havoverflaten, og består i hovedsak av 

steinmasser. Flytebryggen er ca. 9 meter lang, og 4 meter bred på det bredeste. 

Området er i gjeldende kommuneplan satt av til LNF og kombinerte formål i sjø. Faste tiltak som det 

er tenkt i søknad er ikke innforstått med planformålet, og krever dispensasjon. 

Moloen ble opprettet en gang før 2006, og har siden ikke vært rørt hverken planmessig eller større 

inngrep. En rehabilitering, forutsatt at det ikke fylles mer masse i sjø, er ikke noe nytt tiltak som vil 

totalforandre stedets karakter. 

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en borger har rettskrav på å få 

innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i 

medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig t ilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 

å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår om kvalifisert 

interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt. Dersom 

hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det normalt 

ikke være anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen kun har adgang 

til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte 

dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold. 

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende momenter er om 

dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess (omregulering), den har ikke betydning for 

planen for øvrig, den medfører ikke presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller at 

spesielle naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, kommunalt ledningsnett 

eller lignende). 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (jf. nml § 7). 

Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter eller planter 

på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint beskyttede områder eller vernede 

vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 



Flytebryggen ligger per dags dato allerede 

forankret i det punktet på land som vil bli brukt 

videre. Ved flytting av bryggen til den foreslåtte 

lokasjonen, så vil området på innsiden av bryggen 

bli noe begrenset, men totalt sett vil bryggen ta 

mindre plass enn dagens plassering. 

Hensynet bak LNF formålet på land er å nytte 

eller sikre områder til landbruksproduksjon, 

herunder jordbruk og skogbruk, eller områder 

som skal bli liggende som naturområder. 

Samtidig ligger hensynene til PBL. § 1-8 som et 

ekstra ledd for å sikre at kystområdene fortsatt er 

tilgjengelige mtp. hensyn til natur, friluftsliv, 

landskap og andre allmenne interesser. 

Moloen er allerede et tiltak som har endret 

områdets karakter, ettersom det opprinnelig ikke 

var noe større utstikk før den ble etablert en gang 

før 2006. Ettersom det ikke ligger noen 

landbruksinteresser innenfor tiltakets grenser, 

samt at det allerede er gjort tiltak, så ansees det 

at rehabilitering av moloen ikke vil endre 

områdets karakter i større grad en dagens 

situasjon. 

Hensynet med det kombinerte formålet i sjø er for 

å sikre fri ferdsel, naturmangfoldet og andre 

interesser i sjøområdene. Flytebryggen som ligger 

per dags dato stikker mer eller mindre vinkelrett 

ut i sjøen. Med en dreining parallelt med moloen, 

så vil anlegget ta mindre plass enn dagens plassering. Dette vil slikt sett frigjøre areal, og med den 

korte avstanden som tiltaket ønskes flyttet, så er det heller ingen stor endring i den situasjon som 

befinner seg i området per dags dato. 

Med bakgrunn i de ovennevnte momenter, så ansees det som at hensynene til bestemmelsene ikke vil bli 

vesentlig tilsidesatt om tiltaket gis dispensasjon. 

Videre må det vurderes fordeler opp mot ulemper. Begge de ønskede tiltakene er tiltenkt til noe som 

allerede eksisterer, hhv. Rehabilitering av molo og flytting av flytebryggen. 

Fordelene med flytting og rehabilitering er at det sikrer liggeplassene bedre enn dagens situasjon, 

samtidig som at bryggen frigjør bittelitt mer område for trafikk, selv om dette er minimalt. 

Rehabiliteringen vil forhåpentligvis være med på å stabilisere den eksisterende moloen, og vil samtidig 

gi le for bryggene som ligger bakenfor. 

Ulempene for tiltaket ligger hovedsakelig i at masse kan skli ut i havet under rehabiliteringsarbeidet, 

eller i tiden etter. Utfylling i sjø er et søknadspliktig tiltak hvor det må foreligge godkjenning fra 

Fylkesmannen før tiltak kan gjennomføres. 

Det er blitt presisert i søknad at det ikke skal tilføres masse i sjø, men legges nye steiner på toppen av 

den eksisterende moloen. Såfremt det ikke tilføres signifikante masser i sjø, så anser rådmannen at 

tiltakenes fordeler vil være større enn ulempene. 

 

Figur 1: Kartutsnitt av området med planformål 

inntegnet. 

 

Figur 2: Inntegnet ny posisjon av flytebrygge. 

Moloen er utstikkeren til venstre for bryggen. 



Konklusjon: 

Rådmannen tilrår at det gis dispensasjon fra planformålet i KPA jfr. kapitler 36 og 44, 

samt PBL. § 1-8. Dette begrunnes med at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. 
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Fylkeskommunens uttalelse til høring av søknad om 

dispensasjon for rehabilitering av molo og flytting av flytebrygge 
- 3/103 

 

Vi viser til deres oversendelse datert 16.01.2020 vedrørende søknad om flytting av 

flytebrygge på eiendommen 3/103 – Frøya kommune, jfr Pbl. § 1-8. 

 

I kommuneplanen er arealet som vedrører flyttingen regulert til formålet LNF. Tiltaket 

vil også måtte vurderes etter § 1-8 i Pbl. 

 

Tiltaket er begrenset, og omhandler en oppgradering av eksisterende molo, og flytting 

av flytebrygge. I utgangspunktet ser vi ingen hindringer for at tiltaket kan gjennomføres 

som beskrevet uten at det endrer situasjonen i området i særlig grad. 

 

Ut fra de interesser fylkeskommunen skal ivareta, har vi ingen andre merknader til det 

omsøkte tiltaket. 

 

Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i Kulturminneloven. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Vigdis Espnes Landheim     Asbjørn Leraand 

Seksjonsleder       Rådgiver 
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Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplan - rehabilitering av 
molo og flytting av flytebrygge ved Daløya - Frøya 3/103 

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse. Det foreligger 
følgende merknader fra fagavdelingene.  
 
Klima og miljø 
Så lenge det ikke er aktuelt å fylle ut i sjøen, har vi ingen vesentlige merknader til at det blir gitt 
dispensasjon til tiltaket.  
 
Samfunnssikkerhet 
Fylkesmannen minner om at menneskelig aktiviteter som utfylling, mudring og sprenging (tiltak som 
endrer massebalansen) i strandsonen er vanlige årsaker til skred. I områder under marin grense må 
det vises aktsomhet for mulige forekomster av skredfarlig kvikkleire. Dette gjelder også utenfor 
kartlagte kvikkleiresoner. 
 
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven 
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf nml § 7). Før det fattes vedtak i saken må det skriftlig redegjøres for 
hvordan prinsippene §§ 8-12 er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes som en 
saksbehandlingsfeil. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Side: 2/2 

Ved spørsmål til Fylkesmannens uttalelse ta kontakt med den aktuelle saksbehandler i fagavdeling, 
se oversikt nedenfor. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Trude Mathisen (e.f.) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
 

 
 
Anne Waagø-Hansen 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 
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Saksbehandlere: 
Klima og miljø: Maria Aastum – 73 19 92 25 
Landbruk: Anne Berit Lein – 74 16 82 09 
Samfunnssikkerhet: Isabell Engvik Lykke – 73 19 92 24 
 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
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Børre Tennfjord 

Dato: 
30.01.2020 

Uttalelse til søknad om dispensasjon for rehabilitering av molo på gnr. 3, bnr. 
103 i Frøya kommune - Trøndelag fylke. 
 
Frøya kommune har oversendt en dispensasjonssøknad for rehabilitering av en molo på 
gnr.3, bnr.103, til uttalelse fra sektormyndighetene. Kystverket registrerte søknaden den 
22.januar som dispensasjon etter plan- og bygningslovens §1-8 Forbud mot tiltak mv langs 
sjø og vassdrag.  
 
Situasjon og bakgrunn 
Søker ønsker med dette å rehabilitere en eldre molo og i samme anledning flytte/dreie en 
eksisterende flytebrygge, på en slik måte at denne ligger mer beskyttet mot vær og vind. De 
omsøkte tiltakene er lokalisert både på land og i sjø i tilknytning til gnr.3, bnr.103 i Frøya 
kommune. Tiltaket er lokalisert på Daløya, på den sydvestre delen av Frøya. 
Bakgrunnen for søknad er at deler av moloen er ut auret og tiltakshaver ønsker å rehabilitere 
den til opprinnelig stand, ved å tilføre ca. 60 m3 masser. Det skal ikke fylles ytterligere ut i 
sjø, men massene skal benyttes til å heve moloen opp til opprinnelig nivå. I samme anledning 
ønskes det at nærliggende flytebrygge ønskes flyttet nærmere moloen for bedre beskyttelse 
mot bølger, strøm og vind. Bryggens landfeste vil ikke endres. 
 
Området for de meldte tiltakene er i gjeldende kommuneplan satt av til LNF og kombinerte 
formål i sjø. Faste tiltak som omsøkt, er ikke omfattet av planformålet og krever dispensasjon. 
Det finnes ingen eksplisitt byggegrense mot sjø og tiltak må derfor gis dispensasjon fra PBL 
§ 1-8 før igangsettingstillatelse kan gis.  
 
Behandling 
Kystverket er statens etat for transport og samferdsel på sjøen. Som ansvarlig for sikring og 
fremkommelighet i havner, farleder og kystnære farvann, er Kystverket en sentral aktør i 
forvaltningen og utviklingen av kystsonen. Kystverket arbeider målbevisst for å kunne 
etablere gode navigasjonsforhold, fremme en bærekraftig utvikling i kystsonen og bidra til en 
konkurransedyktig sjøtransport. 

Midt-Norge



 Side 2 

Kystverket sine forvaltingsinteresser er først og fremst koblet til sjøarealet i planer og de 
sjønære arealene som kan sies å ha en virkning på ferdselen. Våre kommentarer til 
planarbeidet er generelt knyttet til slike forhold. 
Siden det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser, skal Kystverket som statlig høringsorgan gi uttalelse på tiltak som kan virke 
inn på tildelt forvaltningsområde. Jf. PBL sin § 19-1; 

Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten 
som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes 
samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører 
naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal 
få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. 

Alle offentlige organer har rett og plikt til å delta i planleggingen når den berører deres saksfelt 
eller deres egne planer og vedtak og skal gi planleggingsmyndighetene informasjon som kan 
ha betydning for planleggingen. 

Lovens §1-8 peker i første ledd på at det skal tas særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Dette er ingen materiell forbudsregel, men 
viser oss hvilke hensyn som skal vektlegges, når man vurderer enkelttiltak i 
strandsoneplaner og ved dispensasjon fra byggeforbudet i paragrafen og planer. Lovens §1-
8, andre ledd viser oss hvilke tiltak det refereres til som aksepterte innenfor avstandskravene 
satt inn i loven; 

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen 
enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. 

Vi vil også peke på at tiltakene som ønskes gjennomført, er søknadspliktig etter havne- og 
farvannsloven, samt etter plan- og bygningsloven og krever derfor en tillatelse hjemlet i disse 
lovene.  
Vi ser det som viktig å peke på at vurderinger omkring naturmangfold, miljø og forurensning, 
er en naturlig del av en samlet tillatelse til gjennomføring, men kommer først til anvendelse 
etter at det eventuelt er avgjort hvorvidt dispensasjon kan innvilges 
 
Vurdering  
Kystverket har nå vurdert søknaden opp mot formålet i havne- og farvannsloven og har en 
oppfatning om at søknaden ikke særlig påvirker de forhold Kystverket er satt til å forvalte. 
Kystverket har ingen egne anlegg i området og omsøkt tiltak vil ikke påvirke sjørelatert 
virksomhet på annen måte enn noe økt sikkerhet og beskyttelse av ferdselsområdet inn til 
kai og liggeplass.  
 
Kystverket har vurdert grunnlaget, samt søkers begrunnelse og konkluderer med en 
tilrådning om at kommunen kan dispensere for det omsøkte tiltaket på gnr.3, bnr.103 i Frøya 
kommune. 
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Med hilsen 
 
 
 
Harald Tronstad 

 
 
 
 
Børre Tennfjord 

regiondirektør sjefingeniør 
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1. BAKGRUNN 

Søker ønsker å rehabilitere en eldre molo, og i samme anledning flytte en eksisterende flytebrygge slik 
at denne ligger mer beskyttet mot vær og vind. 

2. BELIGGENHET 

Det ønskede tiltaket ligger ved Daløya, på sydvestsiden av Frøya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PLANAVKLARING 

Området er satt av til 
LNFR på landsiden, og 
kombinerte formål i sjø 
og vassdrag. 

Det finnes ingen 
eksplisitt byggegrense 
mot sjø, og tiltak må 
derfor gis dispensasjon 
fra PBL. § 1-8 før 
igangsettingstillatelse 
kan gis. 
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4. DAGENS SITUASJON/HISTORIKK 

Bakgrunnen for søknad er at deler av moloen er utauret, og tiltakshaver ønsker å rehabilitere den til 
opprinnelig stand ved å tilføre ca. 60 m3 masser. Det skal ikke fylles ytterligere i sjø, men massene 
tenkes benyttet til å heve moloen opp til opprinnelig nivå, ca 1. meter. 

I den anledning ønskes det også at den nærliggende flytebryggen ønskes flyttet nærmere moloen, for 
bedre beskyttelse mot bølger, strøm og vind. Bryggens landfeste vil ikke endres. 

5. SØKERS BEGRUNNELSE FOR VEDTAK 

Utdrag hentet fra søknad. Søknaden i sin helhet ligger som vedlegg til dette brevet. 

Hensynet til formål kombinert formål i sjø: 
Det er snakk om flytting av eksisterende flytebrygge. Hensynet til formålet i sjø vil ikke bli vesentlig 
tilsidesatt som følge av denne flyttingen. Tvert imot anser man at flytting av flytebrygga nærmere molo 
vil sikre hensynet til planen på en bedre måte. 

Fordeler/ulemper: 
Det er ikke avdekket ulemper som følge av tiltakene. Det anses derimot som positivt at flytebryggen 
flyttes for å beskytte den mer mot vind, strøm og bølger. Ny plassering sikrer også trafikk inn mot 
kaiområdet på en bedre måte. 

Det anses også positivt at eksisterende molo rehabiliteres slik at den kan beskytte flytebrygge og kai 
på en bedre måte. 

Med dette anser vi at fordelene er klart større enn ulempene. 

6. FORUTSETTNINGER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å GI DISPENSASJON 

Det har vært observert åkerrikse og bergand i området, spesielt knyttet mot Klevatnet som ligger vest 
av tiltaksområdet. 

I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til 
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir tilsidesatt. I 
tillegg må fordelene med å innvilge dispensasjonen være klart større enn ulempene, etter en samlet 
vurdering. 

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Dispensasjonen kan gis både midlertidig og 
varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved dispensasjonen. 

7. ADMINISTRASJONENS FORELØPIGE VURDERING 

Samfunnssikkerhet: Faremomenter: flom, kvikkleire, skred 

Området ligger i strandsonen, og det må anses at det vil være risiko for flom samt fremtidig 
havstigning. Videre kan det potensielt samle ut stein fra moloen, men dette er risikomomenter som 
eksisterer i dagens situasjon, og det anses at situasjonen vil ikke endre seg dramatisk ved det foreslåtte 
tiltaket. 



 

4 
 

Liv og helse: støy, forurensing m.m. 

Det vil forekomme støy ved rehabilitering av moloen, og avhengig av hvor masser blir hentet fra, så 
finnes det en mindre sjanse for at det omkringliggende området kan forurenses. Det anses likevel at 
risikoen for dette er minimal. 

Naturmangfold vurdert etter naturmangfold loven 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 
(jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil 
ikke true verken arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, 
marint beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er 
vurdert. 

Landbruk 

Landbruksinteresser vil ikke berøres. 

Kulturminner 

Det er ikke registrert noen kjente kulturminner i nærheten av tiltaksområdet. 

Friluftsliv 

Området, slik som mange sjønære områder på Frøya er hyppig brukt til friluftsaktivitet på sjøen. Det 
antas at selve moloen mest sannsynlig ikke brukes svært mye, men kan potensielt brukes til stangfiske. 
Sjøområdene rundt kan benyttes av folk i båt, svømming, padling og lignende aktiviteter. 

Rehabilitering av molo og flytting av bryggen ansees som tiltak som ikke vil skape nye eller andre 
konflikter enn det som dagens anlegg gjør. 

Barn og unges interesser 

På lik linje som med friluftsliv ansees det for at påvirkningen av barn og unges interesser vil være 
neglisjerbar, ettersom den største endringen er flytting av flytebryggen. 
 

8. SAMLET VURDERING AV TILTAKET 

Tiltaket består i sin helhet av rehabilitering av en molo over havnivå, og flytting av en eksisterende 
flytebrygge. Moloen stikker grove 5 – 6 meter ut fra land over havoverflaten, og består i hovedsak av 
steinmasser. Flytebryggen er ca. 9 meter lang, og 4 meter bred på det bredeste. 

Området er i gjeldende kommuneplan satt av til LNF og kombinerte formål i sjø. Faste tiltak som det 
er tenkt i søknad er ikke innforstått med planformålet, og krever dispensasjon. 

Moloen ble opprettet en gang før 2006, og har siden ikke vært rørt hverken planmessig eller større 
inngrep. En rehabilitering, forutsatt at det ikke fylles mer masse i sjø, er ikke noe nytt tiltak som vil 
totalforandre stedets karakter. 
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Flytebryggen ligger per dags dato allerede forankret i det punktet på land som vil bli brukt videre. Ved 
flytting av bryggen til den foreslåtte lokasjonen, så vil området på innsiden av bryggen bli noe 
begrenset, men totalt sett vil bryggen ta mindre plass enn dagens plassering. 

Med bakgrunn i de ovennevnte momenter, så ansees det som at hensynene til bestemmelsene ikke vil 
bli vesentlig tilsidesatt om tiltaket gis dispensasjon. 

Videre må det vurderes fordeler opp mot ulemper. Begge de ønskede tiltakene er tiltenkt til noe som 
allerede eksisterer, hhv. Rehabilitering av molo og flytting av flytebryggen. 

Fordelene med flytting og rehabilitering er at det sikrer liggeplassene bedre enn dagens situasjon, 
samtidig som at bryggen frigjør bittelitt mer område for trafikk, selv om dette er minimalt. 
Rehabiliteringen vil forhåpentligvis være med på å stabilisere den eksisterende moloen, og vil 
samtidig gi le for bryggene som ligger bakenfor. 

Ulempene for tiltaket ligger hovedsakelig i at masse kan skli ut i havet under rehabiliteringsarbeidet, 
eller i tiden etter. Utfylling i sjø er et søknadspliktig tiltak hvor det må foreligge godkjenning fra 
Fylkesmannen før tiltak kan gjennomføres. 

Det er blitt presisert i søknad at det ikke skal tilføres masse i sjø, men legges nye steiner på toppen av 
den eksisterende moloen. Såfremt det ikke tilføres signifikante masser i sjø, så anser rådmannen at 
tiltakenes fordeler vil være større enn ulempene. 

Rådmannens foreløpige vurdering er at dispensasjon for tiltakene gis, gitt at det ikke tilføres 
mer masse i sjø. Hvis dette skal gjøres, så må det søkes om tillatelse hos Fylkesmannens 
miljøvernavdeling før igangsettingstillatelse gis. 

 

Med hilsen 
Frøya kommune 
 
Anders Hekland 
Arealplanlegger  

 

Saken sendes over til sektormyndigheter for en uttalelse. 

 

Dokumenter og vedlegg: 

Høringsbrev 
2. Dispensasjonssøknad  
3. Nabovarsel 
4. Situasjonsplan 
5. Ortofoto 1:1500 

 



 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Anders Hekland Arkiv: GNR 1/160  

Arkivsaksnr.: 19/2970    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

 

GNR 1 BNR 160 DISPENSASJON - PLANERING AV TERRENG OG UTLEGG AV 

BRYGGE  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet gir dispensasjon fra kommuneplanens kapittel 22 og 44, samt 

PBL § 1-8 for planering av parkeringsplass og utlegg av flytebrygge på Gnr 1, 

Bnr 160 som omsøkt. 

2. Det gis ikke dispensasjon for oppføring av molo, ettersom denne delen av 

søknaden er trukket. 

3. Flytebryggeanlegg må være universelt utformet. 

4. Det må opparbeides et oppsamlingsarrangement for drivstofflekkasjer før det 

mobile bensinanlegget kan settes i drift. 

5. Sprengningskant må utformes og sikres slik at personskade i forbindelse med 

fall og annen kontakt reduseres. 

6. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vilkårene for å gi 

dispensasjon er oppfylt, jfr. § 19-2. 

7. Er ikke tiltaket igangsatt innen tre år etter vedtaksdato eller innstilles i mer enn 

to år, frafaller dispensasjonsvedtaket jfr. pbl. § 21-9. 

 

Vedlegg:  
1. Søknad om dispensasjon, mottatt 20.12.2019 

2. Begrunnelse for søknad, mottatt 20.12.2019 

3. Nabovarsel, mottatt 20.12.2019 

4. Situasjonsplan, mottatt 20.12.2019 

5. Tegninger, mottatt 20.12.2019 

6. Bensinanlegg dokumentasjon risikoanalyse, mottatt 20.12.2019 

7. Uttalelse Trøndelag Fylkeskommune, mottatt 04.02.2020 

8. Uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag, mottatt 13.02.2020 

9. Uttalelse Kystverket Midt-Norge, mottatt 10.02.2020 

10. Vedlegg kart, Kystverket Midt-Norge, mottatt 10.02.2020 

11. Uttalelse Kystverket Midt-Norge i arkivsak 19/1718, mottatt 28.10.2019 

12. Klage på sak 19/1718, Svein Viggo Johansen, mottatt 31.01.2020. 

13. Trekking av søknad om molo, mottatt 24.02.2020 

14. Ortofoto, målestokk 1:1500 

 



Saksopplysninger: 

Titran rorbuer, hvis område det ble søkt om dispensasjon for flytting av en flytebrygge i fjor høst, har 

skiftet eierskap. De nye eierne av rorbuene mener at dagens plassering av brygge, samt foreslåtte 

plassering i forrige dispensasjonssak ikke er gunstige eller realistiske. 

Søker ønsker å planere/sprenge ut et område fra grense mot sjø, samt bebyggelse, frem til grense mot 

LNF området bakenfor dagens parkeringsplass, for et bensinanlegg og ekstra parkering, samt endre 

plassering på flytebrygge og anlegge en mindre molo i Innersundet. 

Det søkes derfor om dispensasjon fra kommuneplanens arealdels §22.1, om krav til reguleringsplan, 

§44.1, kombinerte formål i sjø og vassdrag, og PBL §1-8. 

Søker har etter høringsrunden besluttet å trekke søknad om oppføring av molo. De resterende punktene 

ang. planering av parkeringsplass og plassering av flytebrygge ønskes fremdeles behandlet. 

Merknader: 

Tiltaket er nabovarslet jfr. PBL § 21-3. Søknaden er forelagt sektormyndigheter jfr. pbl. § 21-5. 

Det er følgende merknader til saken: 

Innspill fra Dato Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

13.02.20 Fraråder dispensasjon, og ønsker 

vedtak oversendt for vurdering av 

påklage ved positivt vedtak. 

 

Fylkesmannen synes det virker noe 

uklart hvor stort område som skal 

fjernes på landsiden, samt 

konsekvensvurdering av en utfylling i 

sjø i forhold til naturmangfoldet. 

 

Videre så ønskes det en 

konsekvensvurdering og avbøtende 

tiltak rundt drivstoffanlegget samt 

håndtering av overflatevann. 

 

Fylkesmannen kommenterer videre at 

risikoen ved etablering av et slikt 

drivstoffanlegg vurderes nærmer, og 

at anlegget må etableres og driftes i 

henhold til forskrift om håndtering av 

farlig stoff. 

 

Til slutt nevnes skredfare i områder 

hvor det fylles ut, mudres eller 

sprenges, og at det vurderes om de 

tenkte tiltakene kan utløse dette. Til 

slutt nevnes det at stormflo og 

Fjerning av massen på landsiden 

er beregnet til å være ca. 470 m2 

stort, med en snitthøyde på 3,28 

m. Dette gir et volum på 1540 

m3 masse (Tall hentet fra 

vedlegg E-1 tegninger, snitt). 

Eksisterende parkeringsplass har 

også blitt noe sprengt ut eller 

planert for å komme ned på 

dagens nivå. 

 

Molo ansees som et for stort 

tiltak til å kunne tas gjennom en 

dispensasjon, grunnet de store 

endringene i strømforholdene 

som et slikt tiltak kan skape. 

 

Her har søker i ettertid valgt å 

trekke søknad om molo, noe 

som eliminerer flere av 

punktene som nevnes. 

 

Angående det nevnte 

bensinanlegget, så følger det en 

svært detaljert risikoanalyse for 

den tiltenkte anleggstypen. Det 

er videre blitt lagt inn et punkt i 

vedtaket om at det må 



havnivåstigning burde vurderes 

ytterligere. 

opparbeides en 

oppsamlingsløsning for anlegget 

før dette kan settes i drift, som 

en ekstra sikkerhet mot 

lekkasjer. 

 

Området på land består 

hovedsakelig av berg og 

steinmasser med noe løsmasse 

på toppen. Det ansees at faren 

for skred er minimal. 

 

De eksisterende bygningene og 

kaianlegget ligger på kote 2. 

Med mindre de eksisterende 

bygningene og kaien løftes en 

meter, så vil det bli vanskelig å 

tilrettelegge parkeringen til et 

nivå på kote 3. Likevel så bør 

kant mot sjø gjøres så stabil som 

mulig, for å sikre tiltakene mot 

utauring. 

Trøndelag 

fylkeskommune 

04.02.20 Fraråder dispensasjon, og anbefaler 

at området detaljreguleres. 

 

Fylkeskommunen ønsker at tiltakene 

skal sikres god funksjonalitet for alle, 

og at tiltakene blir universelt 

utformet. Dette mener de oppnås best 

gjennom en detaljregulering av 

området. 

Det er blitt lagt til et punkt i 

vedtaket om at flytebrygge må 

være universelt utformet. 

Kystverket – 

Midt-Norge 

10.02.20 Anbefaler at det utarbeides en 

reguleringsplan for området. 

 

Kystverket refererer til sin uttalelse av 

28.10.2019, samt videre kommenterer 

inkluderingen av en molo i den nye 

søknaden. 

 

En molo vil påvirke vannutskiftningen, 

samtidig som at den vil stikke lenger 

ut, under vann, enn tegningene som er 

vist i søknad. 

Molo ansees som et for stort 

tiltak til å kunne tas gjennom en 

dispensasjon, grunnet de store 

endringene i strømforholdene 

som et slikt tiltak kan skape. 

 

Søker har i ettertid valgt å trekke 

søknad om molo. Dette betyr at 

de største problemene som 

nevnes i uttalelsen løses. Videre 

ansees det at nytt forslag til 

brygge er et bedre og sikrere 

design i forhold til det anlegg 

som ble fremlagt i sak 19/1718.  



Svein Viggo 

Johansen 

 Det ble på den foregående saken, sak 

19/1718 sendt inn en klage fra Svein 

Viggo Johansen etter vedtak, hvor 

klager mener at den da godkjente 

flytebryggen ville skape trafikale 

problemer for sjøfarende inn og ut av 

Naftadjupet, hvorpå klager refererer 

til Kystverkets uttalelse. Videre 

kommenteres det at det vil bli behov 

for en molo med den gitte 

plasseringen. 

I behandling av sak 19/1718 ble 

det lagt inn en grense på hvor 

langt ut en flytebrygge kan ligge, 

i tråd med Kystverkets uttalelse, 

for å sikre fremkommeligheten 

for nettopp sjøfarende. 

Den nå omsøkte bryggen stikker 

ikke lenger ut enn den 

eksisterende kaien, og er godt 

innenfor den grensen som 

Kystverket refererer til i sin 

uttalelse fra sak 19/1718. 

Klager har ingen eiendom som 

grenser til 1/160, men har 

båtplasser i Naftadjupet. 

Ettersom den farbare leden, som 

et kriterium, må bli ivaretatt, så 

ble det ansett som ikke 

nødvendig å varsle de over 30 

eiendommene som har naust 

eller flytebrygge i Naftadjupet. 

Klager skal etter dette ha blitt 

informert av søker, på anbefaling 

fra saksbehandler. Det har etter 

dette ikke kommet inn noen 

merknader til de omsøkte 

tiltakene, med unntak av at molo 

er nevnt i den fremsatte klagen. 

Ettersom det ikke lenger søkes 

om molo, anser saksbehandler 

for samtlige momenter for svart 

ut. 

 

 

Søkers begrunnelse:  

… Tiltakene som krever dispensasjon fra planfomålet «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 

strandsone» vil oppføres som erstatning for eksisterende anlegg, og innebærer derfor ikke nyetablering 

som medfører ny eller utvidet bruk av området. Ved eventuell godkjenning av søknad vil den 

eksisterende flytebrygga fjernes. Den nye skisserte løsningen med molo og båtplasser vil medføre at 

hele anlegget trekkes lengre inn mot land og bort fra farleden i sundet. På naboeiendommen er det 

relativt nylig utarbeidet reguleringsplan som legger til rette for havneområde vesentlig lengre ut fra 

land enn det som søkes om her. I tidligere uttalelse fra Kystverkets (ref, nr; 2019/3542-2), anses 

plassering av tiltak maksimum 3 meter lengre ut enn eksisterende flytebrygge som akseptabel avstand 

til farleden. Moloen planlegges innen rammen som er satt av kystverket. 

Massene som planlegges brukt i utfylling og molo vil utelukkende bestå av berg fra utsprengning for 

parkeringsplass og plassering av bensintank. Det er derfor ikke fare for at massene som legges ut i 



sjøen inneholder ukjent forurensning. Ved tiltakene planlegges i sammenheng med hverandre, vil det 

heller ikke bli behov for bort- eller tiltransport av masse. Omfanget av sprengning vil innenfor rammen 

av eventuell tillatelse tilpasses det samlede behovet… 

… Det er tale om en relativt liten mengde masse, og tiltakshaverne har ikke funnet dokumentasjon som 

tilsier at det finnes kjent forurensning i sjøbunnen. Dersom Fylkesmannen vurderer at tiltaket krever 

tillatelse til utfylling i sjø etter forurensningsloven, vil evt. Undersøkelser av tiltaket innvirkning på 

naturmiljøet nødvendigvis inngå som en del av Fylkesmannens dokumentasjonskrav. 

Utdrag fra søknad. Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

Videre har søker trukket ønsket om molo på bakgrunn av de innkomne høringsuttalelsene fra 

sektormyndighetene. 

Forhold til overordna planverk: 

Plan- og bygningsloven 

Kommuneplanens arealdel 

Forkortelser og definisjoner: 

KPA – Komuneplanens arealdel 

PBL – Plan- og bygningsloven 

Rettslig utgangspunkt: 
Området i sjø er avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag, mens området på land er avsatt til Fritids- 

og turistformål. Det finnes byggegrense mot sjø på land, men ingen byggegrense i sjø. Bestemmelsene 

er som følgende: 

FRITIDS OG TURISTFORMÅL 

Formålet omfatter underformål som: 

- Utleiehytter 

- Fornøyelsespark eller temapark 

- Campingplass 

- Leirplass 

Utleiehytter kan blant annet omfatte utleie av rorbu, kommersielt leirsted med mer. 

Områder regulert til fritids- og turistformål må brukes til næringsmessig utleie av hver enkelt boenhet i 

minst ni måneder av året, og det er faktisk bruk, ikke eierformen som er avgjørende. Eksempelvis vil 

dette gjelde enheter for «salg og tilbakeleie». 

Dersom utleiehytter er beregnet på kommersiell virksomhet som del av reiselivsvirksomhet, skal de 

reguleres til nærmere angitt næringsbebyggelse som f.eks. hotell eller overnatting. 

Dersom det tas sikte på en større andel privat bruk, bør området reguleres til fritidsbebyggelse med 

bestemmelser som sikrer at det legges særskilt til rette for mulighet for utleie, men uten utleieplikt. Det 

kan også reguleres til kombinerte formål fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål. 

Private utleiehytter som utgjør en del av det økonomiske driftsgrunnlaget for en landbrukseiendom, er i 

plansammenheng fritidsbebyggelse og ikke en del av landbruket. Driftsbygninger i landbruket, 

eksempelvis setre og fiskebuer, kan brukes til utleie/gårdsturisme deler av året uten å være regulert til 

fritidsbebyggelse, så sant bygningen er nødvendig i forbindelse med utøvelse av landbruksnæringen. 

Bruksendring fra landbruksbygg til utleie og fritidsformål krever søknad om bruksendring, og må blant 

annet vurderes i forhold til planformålet. Der kommuneplanen har åpnet for spredt næringsbebyggelse, 



kan de angitte tiltakene som oftest gjennomføres på grunnlag av enkeltsaksbehandling. I enkelte tilfeller 

kan det likevel være nødvendig med reguleringsplan. Krav om reguleringsplan kan følge direkte av 

loven eller dersom det er stilt krav om det i bestemmelsene til kommuneplanen. Spredt 

næringsbebyggelse vil imidlertid ikke fange opp alle typer tiltak for tilleggsnæringer i landbruket, og 

vil heller ikke passe like godt i alle situasjoner. I enkelte kommuner vil det kunne være mer 

hensiktsmessig å behandle hver sak gjennom dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Kommunen 

kan vedta veiledende retningslinjer for behandlingen av slike dispensasjoner som del av 

planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, INKLUDERT KOMBINERTE FORMÅL I SJØ 

 
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone omfatter, og skal eller kan brukes for å 

planlegge både sjøarealene, overgangen mellom sjø og land og de sjønære landarealene. Med tilhørende 

strandsone menes områdene innover på land så langt arealbruken der står i direkte sammenheng med 

sjøen og arealbruken der. Strandsonen kan avgrenses uavhengig av 100-metersbeltet langs sjøen, jfr. § 

1-8. Kategorien har for sjøarealene og i vassdrag i hovedsak samme innhold som i tidligere § 20–4 

første ledd nr. 5. Det er imidlertid en viktig endring at strandsonen nå kan inngå i formålet slik at det 

blir en sammenheng i arealstyringen i overgangen mellom land og sjø/vassdrag. Arealformål, 

hensynssoner og supplerende bestemmelser er felles for både land- og sjø/vassdragsarealet og skal gi 

grunnlag for en mest mulig helhetlig og integrert planlegging av sjø-/vassdragsareal og landarealene. 

Det er fortsatt mulig å planlegge sjø- og vassdragsareal uten å ta med landareal under formålet, der det 

er hensiktsmessig. 

 

Formålet kan videre deles i områder for ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, naturområder og 

friluftsområder hver for seg eller i kombinasjon. Formålet kan brukes for å angi arealbruk i sjø og 

vassdrag og i den tilhørende strandsone. Videre følger det av § 11–11 nr. 3 at det kan gis bestemmelser 

om at arealbruken kan fastsettes særskilt for henholdsvis vannoverflaten, vannsøylen og bunnen. Det 

kan også omfatte grunnvannet, f.eks. for å sikre drikkevannskilder. 

 

Underformål i nr. 6 kan kombineres med hverandre eller angis hver for seg. Det er videre gitt hjemler i 

§ 11–11 for bestemmelser til dette arealformålet og det kan etter § 11–8 også fastsettes hensynssoner 

med visse retningslinjer og bestemmelser. Sammen vil disse bestemmelsene gi anledning til å se 

strandsone og sjø/vassdragsareal og vannareal i sammenheng, og til å angi bestemmelser om plankrav, 

miljø- og funksjonskrav, tilgjengelighet til strandsonen, krav til eventuelle bygninger og anlegg m.m. 



 

Vurdering av naturmangfoldloven:  

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 

12 (jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket 

vil ikke true arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, 

marint beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 

12 er vurdert.  

Rådmannens vurdering:  

Dette er et helt nytt tiltak, fra nye søkere, men omhandler det samme stedet som høringsbrevet sendt 

herfra den 25.09.2019. 

Tiltakene i sin helhet omhandler planering av et område, og utnyttelse av restmassen til å fylle ut en 

molo i sjø. Videre ønskes det å legge en brygge bakenfor moloen. Søker ønsket å søke om alt samtidig, 

ettersom det vil være mest hensiktsmessig å gjennomføre utfylling etter sprengning, ettersom en da 

slipper ekstra logistikk for å kjøre vekk eller hente masser under de enkelte tiltak. Det er ikke kommet 

inn noen merknader på utsendt nabovarsel. Etter høringsuttalelsene fra sektormyndighetene har 

imidlertid søker besluttet å trekke søknad om molo, og ønsker heller å få de resterende punktene 

behandlet. 

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en borger har rettskrav på å få 

innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i 

medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig t ilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 

å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår om kvalifisert 

interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt. Dersom 

hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det normalt 

ikke være anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen kun har adgang 

til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte 

dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold. 

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende momenter er om 

dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess (omregulering), den har ikke betydning for 

planen for øvrig, den medfører ikke presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller at 

spesielle naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, kommunalt ledningsnett 

eller lignende). 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (jf. nml § 7). 

Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter eller planter 

på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint beskyttede områder eller vernede 

vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 



Området på land er i dagens plan avsatt til 

Fritids- og turistformål. De tiltenkte tiltakene 

er ikke motstridende til planformålet, men i 

kommuneplanens bestemmelser så kreves det 

en reguleringsplan før tiltak kan gjennomføres. 

Årsaken til denne bestemmelsen er at det er 

ønskelig å regulere mer, for å gi en bedre 

forutsigbarhet for hva som kan og/eller vil skje 

med et gitt område i fremtiden. Å dispensere 

fullstendig fra denne bestemmelsen ansees som 

uheldig. 

Likevel må det her kommenteres at området er 

svært lite, og mulige nye tiltak er begrenset 

med mindre eksisterende bygningsmasse rives 

og en starter fra bunnen av. Det ansees dermed 

at hensynet til bestemmelsen i dette tilfellet 

ikke vil bli vesentlig tilsidesatt, ettersom det 

aktuelle området i liten grad kan videre 

utbygges. 

Området i sjø er satt av til kombinert formål i 

sjø og vassdrag. Det er per dags dato gitt 

dispensasjon for en flytebrygge på samme 

plassering som den nå omsøkte, men med 

større utstrekning og annen form. Det nye 

forslaget til flytebrygge stikker kortere ut enn 

dagens eksisterende brygge og den forrige 

dispensasjonen. Plasseringen vil gi bedre 

adkomst for selve bryggen, samtidig som at 

den vil frigi mer plass for trafikk inn og ut av 

Naftadjupet. Ettersom formålet i denne 

sammenheng i hovedsak burde veies etter 

ferdsel, så vil omsøkte utforming gi den beste løsningen navigasjonsmessig av de tre versjonene som 

har kommet frem gjennom arkivsaksnummer 19/1718 og 19/2970. Det ansees dermed at formålet ikke 

vil bli vesentlig tilsidesatt med den omsøkte løsningen. 

Videre skal det vurderes om fordelene er større enn ulempene. Dagens parkeringsløsning på området er 

svært begrenset, ettersom biler må parkeres langsmed fjellvegg eller ut mot sjø på de områdene hvor 

det er bredt nok til å kunne kjøre forbi en parkert bil. Dette reduserer fremkommelighet til området 

betraktelig. En utvidelse av parkeringsområdet vil åpne for økt utnyttelse av området. Ulempen her er 

at det vil gjennomføres uopprettelige terrenginngrep i bakkant av området, og det vil stå igjen en grove 

tre til fire meter høy kant på sørsiden av parkeringsplassen. Dette området ville mest sannsynlig ha 

blitt planert gjennom en reguleringsplan, og såfremt sprengningskanten på sydsiden tilpasses og sikres, 

så ansees det at fordelene vil være større enn ulempene ved utvidelse av parkeringsplass. Videre må 

planeringskant mot sjø være godt utformet og sikret, slik at rasfare reduseres. 

 Den nå omsøkte flytebryggen ligger mye tettere mot eksisterende kaifront, og stikker ikke lenger ut 

enn denne. Både den allerede etablerte bryggen, samt dispenserte plassering stikker begge lenger ut i 

farleden enn det omsøkte, og det ansees her at fordelen ved å dispensere vil være større enn ulempene, 

ettersom eksisterende situasjon vil redusere farleden mer. 

 

Figur 2: Oversikt over planeringsområdet. 

 

Figur 3: Oversikt over tiltenkt plassering av 

flytebrygge. 



Bensinanlegget strider ikke mot planformålet, men er tatt med i vurderingen ettersom de foregående 

tiltakene gjøres for å skape muligheten for etableringen av et mobilt drivstoffanlegg. Likevel vil 

fordelen av å ha et slikt anlegg her være at det vil redusere mye ekstra belastning på veien til og fra 

Titran, ettersom det vil være mulighet for å fylle drivstoff lokalt. Ulempene ligger i en eventuell 

lekkasje fra nevnte anlegg. Ettersom det her er snakk om en større mengde drivstoff, så ansees det som 

riktig å legge inn krav om et oppsamlingsarrangement for dette anlegget, for å sikre eventuelle 

lekkasjer ytterligere enn den sikkerhet som anleggsmodellen gir. 

Med bakgrunn i de ovennevnte vurderingene ansees det at hensynene til bestemmelsene ikke blir 

vesentlig tilsidesatt, og at fordelene med å innvilge dispensasjonen er større enn ulempene. 

Konklusjon: 

Rådmannen tilrår at det gis dispensasjon fra planformålet i KPA jfr. §§ 22.1 og 44.1, samt 

PBL. § 1-8. Dette begrunnes med at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. 
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Søknad om dispensasjon fra krav om detaljregulering i bestemmelsene 
til kommuneplanens arealdel pkt. 22.1 og arealformålet «Bruk og vern 
av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone». 
 

Planstatus 
Søknaden gjelder tiltak på eiendommen gnr/bnr: 1/160, Titran Rorbuer, som i kommuneplanens 
arealdel er avsatt til fritids- og turistformål. I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel pkt. 22.1 
er det i tilknytning til fritids- og turistformål stilt krav om reguleringsplan før søknadspliktige tiltak 
kan iverksettes. Sjøområdet utenfor eiendommen er avsatt til «Bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone», og det er nødvendig med dispensasjon fra arealformålet (bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel pkt. 38). 

Bakgrunn for søknad – generelt 
Det er viktig for de nye eierne med ryddige forhold og at alle tiltakene på eiendommen er godkjent i 
henhold til gjeldende regelverk. Forhåndskonferanse med kommunen er gjennomført for å få klarhet 
i hva som kreves, slik at prosessen forhåpentligvis går så smidig som mulig. Tiltakene som ønskes 
gjennomført anses nødvendige for å kunne fortsette med eksisterende virksomhet på eiendommen, 
utleie av rorbuer hovedsakelig til fisketurister. For å være konkurransedyktig i markedet må krav fra 
turister mht. tilrettelegging og fasiliteter imøtekommes. Med tanke på at rorbuene til sammen har 42 
sengeplasser, er det per i dag forholdsvis lite utendørs areal til disposisjon på egen eiendom. Det er 
derfor behov for å optimalisere bruken av arealet ved å forbedre løsningene. 

Hensynet til gjestenes sikkerhet er også et viktig moment i utviklingen av eiendommen. De omsøkte 
tiltakene skal ivareta sikker atkomst til båter for alle gjester uansett behov, samt sikker håndtering og 
lagring av bensin til båter. Tilstrekkelig størrelse på parkeringsareal vil bedre kjøreforholdene og 
redusere risikoen for hendelser som kan medføre skade på person eller annet ved atkomst og 
parkering. 

Kort beskrivelse av tiltak 
 

1. Større parkeringsplass: det er behov for et større parkeringsareal på eiendommen. Dagens 
parkeringsareal er underdimensjonert i forhold til det faktiske behovet. Tiltakshaver har vært 
i kontakt med eier av den ene naboeiendommen som informerte om at turister tilhørende 
Titran Rorbuer parkerte på hans eiendom på grunn av plassmangel ved rorbuene. Den ene av 
rorbuene er universelt utformet, og et mer egnet parkeringsareal som vil bidra til å øke 
tilgjengeligheten for denne enheten. Utfordringene med parkeringsmuligheter ønskes løst 
ved å sprenge ut et areal bak rorbuene avmerket på vedlagte kart. Tiltakshaverne er åpne for 
justeringer og forslag mht. utforming, plassering og størrelse på arealet. Det er per i dag en 
bratt kant bak rorbuene etter tidligere sprenging. Ved utsprenging av nytt areal er det 
planlagt å lage en slak skråning fra den nye kanten og ned mot parkeringsplassen, som 
dekkes med torv eller matjord (tilsåes) for en mer naturlig overgang. Eiendommens 
strømforsyning kommer i luftspenn med endestolpe i sprengningsområde. Stolpen må flyttes 
i samarbeid med netteier, og jordkabel forlenges frem til ny plassering av endestolpe. Se 
vedlagt kartutsnitt med inntegnet areal. LNF-område i sør skal ikke berøres av tiltaket. 
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2. Molo og utfylling med sprengstein i fjærekant: masse fra sprenging ønskes brukt til molo og 
utfylling i fjærekanten nedenfor eiendommen, og opparbeidelse av småbåtplasser med 
landgang i tilknytning til denne. Dersom dette tiltaket tillates vil eksisterende flytebrygge 
fjernes. Det er behov for egne båtplasser tilhørende rorbuene på eiendommen, både på 
grunn av plassmangel ved nærliggende anlegg, og stadig økende krav fra potensielle kunder 
til fasiliteter og standard. Moloen vil også fungere som beskyttelse mot ødeleggelse ved 
dårlig vær, både for egen eiendom og anlegg videre innover i sundet. Se vedlagte tegninger 
og beskrivelse.  
 

3. Bensintank: for å bedre sikkerheten i tilknytning til båtaktiviteten, er det ønskelig å plassere 
en bensintank på eiendommen til forsyning av egne gjester. På denne måten kan behov for 
frakt av bensin med bil unngås. På sikt kan det også legges til rette for at andre i nærområdet 
kan få kjøpt bensin dersom det er interesse for dette, forutsatt at det gis eventuelt 
nødvendige tillatelser fra vedkommende myndigheter. Det finnes ikke lignende tilbud i 
nærheten, til tross for omfattende båttrafikk i området. Tanken vil plasseres i det sørvestlige 
hjørnet av parkeringsarealet, i tilstrekkelig avstand til bebyggelse jf. sikkerhetskrav for denne 
type anlegg. Tanken får bergvegger på to av fire sider, i tillegg til at det vil bli laget 
påkjøringsvern rundt tanken for å unngå skade som kan medføre fare og/eller forurensning. 
Risikoen for hendelser vil derfor være minimert så langt det lar seg gjøre. Se vedlegg med 
tegninger og sikkerhetssoner (legg merke til at tanken vil bli 5900 liter, selv om det står 7,2 
m3 på tegningene). 

Dispensasjon 
Eiendommen er avsatt til fritids- og turistformål. I planbestemmelsene pkt. 22.1 til dette 
arealformålet kreves detaljregulering før oppføring av søknadspliktige tiltak.  

Sjøområdet er avsatt til «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone». De omsøkte 
tiltakene i sjø er ikke i tråd med formålet.  

Det søkes om dispensasjon fra krav om detaljregulering og planformålet.  

Arealbruk, miljø og bærekraft 

Den del av søknaden som gjelder dispensasjon fra krav om detaljregulering innebærer ikke tiltak i 
strid med overordnet arealbruk eller fravikelse fra bestemmelser til arealformålene. Tilgrensende 
LNF-område ved planlagt parkeringsplass vil ikke bli berørt. Eiendommen er i all hovedsak utbygd i 
henhold til arealformålet, og tiltakene som nå søkes om representerer ikke vesentlig endret bruk 
eller utvidelse av eksisterende bruk.  

Tiltakene som krever dispensasjon fra planformålet «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone» vil oppføres til erstatning for eksisterende anlegg, og innebærer derfor ikke nyetablering 
som medfører ny eller utvidet bruk av området. Ved eventuell godkjenning av søknad vil den 
eksisterende flytebrygga fjernes. Den nye skisserte løsningen med molo og båtplasser vil medføre at 
hele anlegget trekkes lengre inn mot land og bort fra farleden i sundet. På naboeiendommen er det 
relativt nylig utarbeidet reguleringsplan som legger til rette for havneområde vesentlig lengre ut fra 
land enn det som søkes om her. I tidligere uttalelse fra Kystverkets (ref.nr: 2019/3542-2), anses 
plassering av tiltak maksimum 3 meter lengre ut enn eksisterende flytebrygge som akseptabel 
avstand til farleden. Moloen planlegges innen rammen som er satt av Kystverket.  

Massene som planlegges brukt i utfylling og molo vil utelukkende bestå av berg fra utsprenging for 
parkeringsplass og plassering av bensintank. Det er derfor ikke fare for at massene som legges ut i 
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sjøen inneholder ukjent forurensning. Ved at tiltakene planlegges i sammenheng med hverandre, vil 
det heller ikke bli behov for bort- eller tiltransport av masse. Omfanget av sprengning vil innenfor 
rammen av eventuell tillatelse tilpasses det samlede behovet. Dette vil redusere behovet for 
tungtransport i området, og anses å være til minst mulig ulempe for naboer og miljø.  

Det er tale om en relativt liten mengde masse, og tiltakshaverne har ikke funnet dokumentasjon som 
tilsier at det finnes kjent forurensning i sjøbunnen. Dersom Fylkesmannen vurderer at tiltaket krever 
tillatelse til utfylling i sjø etter forurensningsloven, vil evt. undersøkelser av tiltakets innvirkning på 
naturmiljøet nødvendigvis inngå som en del av Fylkesmannens dokumentasjonskrav.  

Sikkerhet   

Moloen vil fungere som beskyttelse mot skader på anlegg som følge av krevende værforhold, både 
på tiltakshavernes egen eiendom og for anlegg videre inn i sundet. Etablering av molo vil kunne 
redusere behov for sikringstiltak på båtplasser mv. under storm og uvær, og den risikoen dette 
medfører for den som skal utføre sikringen. 

Bensintanken vil erstatte behovet for frakt av bensin til båter med bil. Nærmeste mulighet for å 
skaffe bensin er på Nordskaget, som krever bilkjøring 28 km tur/retur. Av sikkerhetshensyn er det 
restriksjoner for hvor mye bensin det er lov å frakte i bil per tur, slik at bensinforbruket i dag generer 
mye biltrafikk. Dette gjelder for øvrig for alle som bruker båt i dette området. Tiltakshaverne ser 
derfor på muligheten for å etablere pumpe med betalingsløsning for debet/kredittkort, slik at enhver 
skal kunne kjøpe bensin fra tanken. Det vil i så fall kunne tilrettelegges for atkomst med båt ved å 
etablere en gjesteplass for bensinkunder ved moloen.   

Næringsvirksomhet på Titran 

Virksomheten består i hovedsak av utleie av rorbuer til fisketurister, slik at tilgang til egne båtplasser 
og et godt tilrettelagt anlegg er en forutsetning for fortsettelse av turistvirksomheten på 
eiendommen. Tiltakshaver er kjent med at det har vært klager på dårlig tilgjengelighet og 
plassmangel, og det er ønskelig å rette opp disse forholdene ved å skape brukervennlige løsninger for 
turister med ulike forutsetninger. Tiltakshaverne ønsker å fortsette og utvikle virksomheten, og 
gjennom dette bidra til økt aktivitet i området. Forhåpentligvis vil dette skape positive ringvirkninger 
for øvrig næringsvirksomhet, i mye større grad enn private fritidsleiligheter ville gjort. De omsøkte 
tiltakene danner grunnlag for fremtidige arbeidsplasser og muligheter for videre utvikling av tilbud og 
aktivitet.  
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Situasjonsplan Titran Rorbuer



Link til Situasjonsplan utsprenging og molo

• https://kart.gulesider.no/m/hB5R0

• Kopier linken ovenfor for å gå til «live kart»

• På denne linken kan eventuelle mål som mangler sjekkes.

• LNF området i sør skal ikke berøres av utsprenging.

• Som vist på moloskisse er molo og brygge mye lengre vekk fra sundet 
i ny plan enn både nåværende flytebrygge og planlagt havneområde 
på nabotomt i vest.







Bensinanlegg plassering på tomt



Link til situasjonsplan bensinanlegg

• https://kart.gulesider.no/m/b6lxM

• Kopier linken ovenfor for å gå til «live kart»

• På denne linken kan eventuelle mål som mangler sjekkes.

• Neste slide viser footprint på anlegg samt utseende på tank 
m/pumpe.

• Tankanlegg står på bakken og er flyttbar. Kan plasseres annerledes 
enn på tegning hvis det er innvendinger.



Bensinanlegg



Bensinanlegg footprint





Parkering og molo Gnr 1 Bnr 160 Titran Rorbuer



Parkeringsplass

For å få til tilstrekkelig parkeringsplass samt 
etablering av fylleanlegg for bensin er det 
planlagt utsprenging av et areal på 470 m2.

Område har en lengde på ca 63 meter som 
gir en snitt bredde på 7, 5 meter.

Snitthøyden på utsprengingen er beregnet til 
3,28 meter og dette gir et utsprengt volum 
på 1.540 fm3

Denne massen ønskes benyttet til å etablere 
en molo for skydd for planlagt småbåtanlegg.

Mot sør er det et LNF området som ikke blir 
berørt. 

Parkering gruses opp. 



Molo

Med stein fra uttak av parkeringsplass søkes 
det om å bygge en molo for beskyttelse av 
planlagt småbåtanlegg.

Molo bygges i ca 25 meters lengde og med 
en bredde på 4,5 meter.

Moloens bygges med helning på 1-1,5 og 
yttersiden plastres med utsortert plastrings 
stein.

Moloen vil ha fra 0 til ca 6,5 meters høyde 
regnet fra sjøbunn

Det er beregnet at det i molo vil gå med 
1.980 anbrakte m3 – Fra utsprenging av 
parkeringsplass vel en etter utvidelse fra fast 
fjell til anbrakte m3 ha nok volum til å bygge 
moloen.

Kortreist og miljømessig utnyttelse av stein.



Lengdeprofil igjennom ny parkering, eksisterende plass og ny molo
Blå linje er eksisterende terreng/sjøbunn – Rød linje er omsøkt nytt terreng



Tidsestimat utførelse

• Etter godkjenning av søknad trenger Tverås Maskin og Transport ca 14 
dager på å gjennomføre prosjektet.

• Dette inkluderer utstikking av området, sprenging og 
bygging/plastring molo.



PT Premium
Betalterminal

PT Premium är en modern och kundvänlig terminal med 
stor och tydlig pekskärm som är enkel att använda. 
Terminalen är certifierad för att läsa chipkort (EMV) och 
MID-godkänd. Kan också användas med CODABs egen 
app (för iOS eller Android). Utrustad med en snabb kvitto- 
skrivare för minimal väntetid. Ett system med utbytbara 
kassetter förenklar service och framtida hårdvaru- 
uppdateringar.

Med terminalen ansluten till TapNet via 3G eller 4G kan kan 
stationen konfigureras, kontrolleras, uppdateras och övervakas 
på distans. 

PT Premium kan också byggas ut till att hantera PetroPoint som via 
taggar på fordon ger säker och snabb bränslehantering.

Anslutning av prisskylt
Vissa prisskyltar går att koppla direkt till PT Premium. 
När priset ändras i TapNet uppdateras det samtidigt 
både på pumpen och skylten. Även nivåmätnings- 
system går att ansluta direkt till PT Premium. 
Kontakta oss för information om kompatibilitet!

Tanka med tag
PT Premium kan kompletteras med läsare för 
RFID-taggar. Taggarna registreras i TapNet och 
kopplas till ett kort. 

För ökad säkerhet kan taggen kombineras med 
PIN-kod för tankning. 

>>>

Anslutning av pumpar
PT Premium har pumpprotokoll för alla vanligt förekommande 
pumptyper på den nordiska marknaden:

• Wayne DART 
• Wayne CL
• Autotank CL 
• Tatsuno
• IFSF
• Mekaniska pumpar
• Diverse pumpar från Europeiska tillverkare

Det går att ansluta ett valfritt antal pumpar till terminalen – även pumpar av olika fabrikat går att  
ansluta till samma terminal.

2018-09



Specifikationer

Betalterminal PT Premium
Skärm 6,5 färgpekskärm

Processor Intel® Atom™ N455 1.66GHz Single Core CPU

RAM-minne 204-pin DDR3 667 MHz SODIMM x 1, upp till 2 GB

Chipset Intel® ICH8M

Ethernet Realtek RTL8111E, 10/100/1000Base-TX, RJ-45 x 2

Intern lagring SSD disk 2 GB CFast™

Intrångsdetektering Genom diverse givare och sensorer

Termostatstyrt värmeelement 150 W

Kortläsare MAGTEK IntelliStripe 65 (chip och magnetremsa)

PIN PAD Cryptera EPP1315 

Strömförsörjning 230V AC

Materialklass plåt SS 1312

Ytbehandling Gulkromatering och pulverlackering

Dimensioner H=1500 mm B=320 mm D=330 mm

Vikt 58 kg

Notera att den tekniska specifikationen kan komma att förändras när som helst och utan förvarning.

Optioner
• Interface till nivåmätning
• I/O-kort för externt alarm
• Petropoint
• Sedelläsare

TapNet
I TapNet kan du övervaka och administrera dina 
stationer, priser och transaktioner via ett lättanvänt 
webbgränssnitt. Du kan antingen exportera 
transaktionerna till ett ekonomisystem eller 
skriva ut färdiga fakturor direkt från TapNet. 
Det är också i TapNet du anger vilka larm som 
ska skickas, till exempel när det är dags att byta 
kvittopapper.

CODAB AB    •   Höjdrodergatan 24    •    212 39 Malmö    •    040-93 60 90    •    info@codab.se    •    www.codab.se
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1 Generelt

Dette eksplosjonsverndokumentet er opprettet for Titran Rorbuer.

Eksplosjonsverndokumentet er et overordnet dokument i internkontrollsystemet.
For å ha et oversiktlig system som skal tilfredsstille myndighetenes krav og være
brukervennlig for ansatte og innleide, er dokumentet presentert i permform med vedlegg
som gir en oversikt over anlegget, produkter, risikobedømningsresultat, tekniske og
organisatoriske beskyttelsestiltak.

Dokumentet skal revideres ved endringer i anlegget og i områder som kan påvirke
beskyttelsestiltakene eller endringer som avviker fra eksplosjonsverndokumentet
Dette gjelder endringer som påvirker anlegget, produkter eller tekniske organisatoriske
beskyttelsestiltak.

Dokumentet inneholder det som dagens lovbestemmelser stiller krav til for å beskytte
bruker.

Dokumentet oppfyller de krav som er satt i henhold til brukerdirektivet Atex99/92EC og er
implementert i norsk lov gjennom brann- og eksplosjonsvernloven og følgende forskrifter.

«Arbeidsmiljøloven»
«Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff»
«Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfære FHOSEX»
«Forskrifterom utstyr og sikkerhetssystemer i eksplosive områder FUSEX»
«Forskrifter om elektrisk utstyr FEU»
«Forskrifter om elektriske lavspenningsinstallasjoner FEL
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«Internkontroll forskriften (Forskrift om systematisk helse, miljø og
sikkerhetsarbeid i virksomheter)"
«Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk FKE»
«Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg FSE»

2 Beskrivelse av stasjonsanlegget

Stasjonsanleggets navn Bunker Oil

Stasjonsanleggets adresse Stabbveien 93, 7268 Titran

Stasjonsansvarlig Magnar Johnsson

Titran Rorbiuar skal levere motordrivstoff til båter.
Bensinstasjonen er ubetjent.
Anlegget består av en automatstasjon med kortautomat.

Innenfor anlegget finnes

Dobbeltvegget overgrunns tanker med brannislolering
Pumper
Lufterør
Peilerør
Låst påfyllingskasse
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3 Beskrivelse av prosessen og produkter

Beskrivelse av prosessen

Bensinstasjonen får levert drivstoff via tankbil, dette lagres i overgrunns tanker, som igjen blir distribuert ut til
kunde.

Beskrivelse av produkter

Brannfarlig væske kategori 1 og 2

Bensin Blyfri 95 Oktan distribueres til kunder fra pumper

Prosessprodukt (kategori) Bensin (1/2)

Kokepunktets intervall, °C 30-210

Anntenningstemperatur, °C 400

Nedre eksplosive grense LEL ~0,6

Øvre eksplosive grense UEL ~8,0

Tetthet i forhold til luft, luft = 1 4,0

Flammepunkt, <-40

Temperaturklasse T2

Eksplosjonsgruppe ||A

Damptrykk <11.97 kPa

LEL = Low explosive limit (Nedre eksplosjonsgrense)
UEL = Upper explosive limit (Øvre eksplosjonsgrense)

4 Risikovurdering og områdeklassifisering av anlegget

Hva er risikoanalyse
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Med risiko menes muligheten for at noe uønsket kan skje og hvilke følger dette kan få
Risikoanalysen skal sørge for å kartlegge farer og problemer i eksplosjonsfarlige
områder, samt vurdere risiko for dette.

Risikoanalyse for stasjonen

Risikoanalysen avdekker de potensielle farer i forbindelse med eksplosjonsfarlige
områder, slik at de kan elimineres, minimeresog/eller kontrolleres ved egnede
tekniske og organisatoriske krav for eksplosjonsvern med tilhørende planer og tiltak
for å redusere risikoen for ansamling og forhindre antenning/eksplosjon

Beskrivelse av eksplosjonsfarlige områder

Fareområder hvor det ved normal drift av bensinstasjonen kan gi en høyere risiko og
hvor hendelser kan oppstå

Pumpeområde
Drivstofftanker
Losseplass for drivstoff
Sentral påfyllingskasse for drivstoff
Pumper og rørføringer til drivstoff
Lufterør og gassretur
Manuell og automatisk peilesystem

Områdeklassifisering

Områdeklassifisering er en metode for å estimere hyppigheten og mengden utslipp av
en eksplosjonsfarlig damp eller gass.
Områdeklassifiseringen er utgangspunkt for utarbeidelse av sonekart.

Sonekart eksplosjonsfarlige områder

Sonekartet viser de forskjellige sonene på stasjonen.

Det vises til vedlegget «Malte Compact 6»

5 Beskrivelse av tekniske tiltak for eksplosjonsvern

Forebyggende og byggetekniske tiltak

ATEX utrustning i alle soner
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EX skilting ved drivstoffpumper og lufterør for bensin
Skilting med brannfare ved drivstoffpumper, påfyllingsområde og lufterør til
bensin
Gassretur trinn 2 er montert
Låst påfyllingskasse
Nødstopp bryter for å kutte strøm til pumper
Godkjent høyde på lufterør til tanker med brannfarlig væske kategori 1
Pumpepistol med føler som stopper fylling ved full tank
Pumpepistol uten automatfylling (BF95)
Slangebruddkoblinger på alle drivstoff pistoler
Drivstoffslanger er elektrostatisk ledende
Brannslukningsapparater
Trekkerør erforskriftsmessig tettet for hindring av gass spredning
Lekkasje detektorer

Elektroinstallasjon

Elektroinstallasjon blir gjort i henhold til gjeldene forskrift/normer og er
dokumentert i hovedpermen for anlegget.
Leverandører/installatører plikter å levere komplett oppdatert dokumentasjon
for installasjon ved overlevering av samsvarserklæring ved endt prosjekt.

6 Beskrivelse av organisatoriske tiltak for eksplosjonsvern

Dokumentasjon for organisatoriske tiltak

For å ha en sikker drift på stasjonen etter de krav og forskrifter som er gitt er det
utarbeidet drifts og sikkerhets instruks (eget personell)
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Arbeidstillatelse

Ved arbeid som utføres på stasjonen av eksternt personell
(montør/installatør/entreprenør) skal det foreligge en arbeidstillatelse.
Den skal inneholde informasjon om hva som skal utføres og hvilke tiltak som må
gjøres før arbeidet kan starte.

Kompetansebevis for eksterne og annet innleid personell

Alt arbeid utført i eksplosjonsfarlig område skal kun utføres av personell med
kunnskap om dette.
Elektropersonell må vise kompetansebevis for arbeid i EX områder og gjennomgå en
grunnleggende innføring i hvordan sikkerheten ivaretas på stasjonen.
Inspeksjoner og vedlikehold av installasjoner skal utføres av kvalifisert personell og
skal helst være IECEx sertifiserte.

Vedlegg:
1. Malte Compact 6 KZ Plan Norge
2. Malte Compact 6 KZ Fasad Norge



LASTEPROSEDYRER FOR TANKBIL 
 

 Parker tankbil til henvist plass. 

 Sett på Parkbrems. 

 Lukk Vinduer og slukk lys. 

 Slå av Hovedstrømbryter. 

 Husk Alltid Lastekart. 

 Koble til Jordingspunkt. 

 Sett på Gassretur. 

 Sjekk at alle rom er Tomme ved BRUK av Bøtte. 

 Drener ned veske og tøm i oljeutskiller. 

 Merk hvert rom med riktig produkt. 

 Åpne bunnventil. 

 Koble så til lastearmer. 

 Tenk i 5 sek.  

 Last 

 Ta av lastearmer. Sett fint på plass. 

 Sett på blendelokk Api. 

 Ta av gassreturslangen. 

 Ta av Jording. Sett fint på plass. 

 Lukk sideluker på Api skap. 

 Hent papirer og lastekart. 

 God Tur !! Kjør Pent!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LASTEPROSEDYRER FOR TANKBIL PÅ STASJONER 
 

 Observer stasjonen når du kommer frem. 

 Still bilen ved fyllekasse. 

 Sett parkbrems på. 

 Ta så lastekart med. Studer. 

 Observer rundt området om evt åpne flammer, sveising, arbeid som kan være en direkte 

fare. 

 Sjå til att der er ingen visuell skade på fyllekasse, lufterør. 

 Om der er skade MÅ dette varsles FØR lossing. 

 Legg vekk telefonen. 

 Kommer det noen å vil snakke, snakk ferdig å aldri begynn lossing før vedkommende har 

gått. 

 Koble til Jording. 

 Koble til Gassreturslangen. 

 Les lastekart. 

 Ta av blendelokk på Api rom som skal losses her. 

 Koble til losseslangen. 

 Ta aldri av flere blendelokk på stasjonen samtidig. 

 Les Lastekartet. 

 Tenk i 10 sek om dette er rett. 

 Følg slangen Minst 3 ganger å LES produkt navn i begge ender, Gjerne snakk til deg Selv. 

 Start lossing. 

 Hold deg ved bilen å observer at dette går etter planen. 

 Skulle noe skje Steng tvert. 

 Når tanken på bilen er tom, løft slangen 3 ganger, kontroller att slange seglass på Api er 

Tomt. 

 Les en gang til att rett produkt er på rett tank, er dette feil. MÅ dette varsles straks. Steng 

stasjonen. 

 Pakk sammen slanger og koblinger. 

 Klapp deg selv på skuldra å smil til verden !!  

 Kryss av på Transportdokumentet hvilken rom som er tom. 

 Sett deg i bilen og skriv ut ticket. 

 Kjenn på godfølelsen når du veit 200 prosent sikkert at dette er levert RETT.  

 Kjør forsiktig, Alltid.!! 



Adkomst for tankbil * Adkomsten for tankbil skal være trygg og fri for hindringer (typiske hindringer kan være steiner, greiner, gjerder, snø og 

parkerte biler)

* Ved rygging skal fører vite hva som er bak bilen, enten ved bruk av ryggekamera, hjelpemann,  eller ved bruk av kjegler hvis 

dette anses som tilstrekkelig

Belysning * Leveringsstedet skal være tilstrekkelig opplyst slik at sjåføren kan gjennomføre levering på en trygg og sikker måte

* Ved for dårlig lys kan f.eks. egnet lommelykt benyttes hvis dette er godt nok

Påfyllingssted og 

merking av tank

* Påfyllingssted må være tydelig merket med produkt og helst også størrelse på tank.                                                   

Påfylling av drivstoff *Sjåfør kobler på slange og dobbelsjekker at riktig slange er tilkoblet rett stuss.                                                           *Gassretur  

skal brukes.                                                                                                                                                                                          *Det skal 

aldri pumpes drivstoff på glassfibertanker kun dropp levering.                                                                                                *Hvis 

overfyllingsvernet slår inn under påfylling skal Bunker Oil varsles.

Sikring av leveringssted * Ved behov må området sikres med kjegler eller tilsvarende mot annen ferdsel

Oppsyn med tankbilen * Tankbilen må være synlig fra leveringspunkt eller under oppsyn av hjelpemann.

*Sjåfør skal til en hver tid ha visuell kontroll med slanger

Peiletall * Sjåføren skal forsikre seg om at det er plass på tanken til det volumet han leverer

* Eier eller bruker av tanken må fremlegge peiletall, eventuelt at sjåføren peiler selv der peileutstyr er tilgjengelig

Påfyllingsrør / kasse * Alle påfyllingsstusser skal være utstyrt med blindlokk og låst.

Lufterør * Lufterør må være synlig fra påfyllingspunkt. Sjåføren må følge med på at det kommer luft ut av lufterøret

* For tanker uten overfyllingsvern, skal det benyttes fløyte eller annen forsvarlig metode for overfyllingsvarsel

Visuell kontroll av 

lekkasjer

* Kontroller at koblinger og rør ikke lekker eller svetter

Ved søl *Begrens utslippet og følg varslingsplan

Mobiltelefon *Det skal ikke brukes mobiltelefon under påfylling

Røyking *Det skal ikke røykes under påfylling. Verken i bil eller på stasjon.

Levering av drivstoff til bensinstasjon



JA NEI MERKNAD

Adkomst for tankbil * Adkomsten for tankbil skal være trygg og fri for hindringer 

(typiske hindringer kan være steiner, greiner, gjerder, snø og 

parkerte biler)

* Ved rygging skal fører vite hva som er bak bilen, enten ved 

bruk av ryggekamera, hjelpemann, kunden eller ved bruk av 

kjegler hvis dette anses som tilstrekkelig

Belysning * Leveringsstedet skal være tilstrekkelig opplyst slik at sjåføren 

kan gjennomføre levering på en trygg og sikker måte

* Ved for dårlig lys kan f.eks. egnet lommelykt benyttes hvis 

dette er godt nok

Påfyllingssted og merking 

av tank

* Påfyllingssted må være tydelig merket med produkt og 

adresse, og helst også størrelse på tank og kundenummer

Tilgjengelighet * Overgrunnstanken må være tilgjengelig for sikker atkomst 

for sjåføren

* Grunnen og bakken hvor tanken er plassert må være stabil 

og fast

* Ikke bruk løse stiger

* Ved glatt atkomstvei til påfylling, skal denne være måket, 

strødd eller saltet

Sikring av leveringssted * Ved behov må området sikres med kjegler eller tilsvarende 

mot annen ferdsel

Påfylling *Det må aldri pumpes med større trykk en hva tanken tåler. 

Eksempel : Grønne plasttanker tåler en maksimal 

leveringshastighet på 580 lpm                                                 *Hvis 

overfyllingsvernet slår inn under påfylling skal Bunker Oil 

varsles.

Oppsyn med tankbilen * Tankbilen må være synlig fra leveringspunkt eller under 

oppsyn av hjelpemann

Peiletall * Sjåføren skal forsikre seg om at det er plass på tanken til det 

volumet han leverer

* Eier eller bruker av tanken må fremlegge peiletall, eventuelt 

at sjåføren peiler selv der peileutstyr er tilgjengelig *1

Påfyllingsrør * Påfyllingsrøret skal være i passende arbeidshøyde (mellom 

50 og 150 cm over bakken)

* Alle påfyllingsstusser skal være utstyrt med blindlokk

Lufterør * Lufterør må være synlig fra påfyllingspunkt. Sjåføren må 

følge med på at det kommer luft ut av lufterøret

* Lufterøret skal ikke være høyere enn 150 cm. eller lavere 

enn 50 cm

* For tanker uten overfyllingsvern, skal det benyttes fløyte 

eller annen forsvarlig metode for overfyllingsvarsel

* Lufterør skal minst ha samme dimensjon som påfyllingsrør

* Lufterøret skal være utformet på en måte som tillater bruk 

av spillbøtte (svanehals)

Visuell kontroll av 

lekkasjer

* Koblinger og rør skal ikke lekke eller svette

* Overgrunnstank skal ikke ha synlige tegn på lekkasjer

Mobiltelefon *Det skal ikke brukes mobiltelefon under påfylling

Røyking *Det skal ikke røykes under påfylling. Verken i bil eller på 

stasjon.

*1 Dersom visuell inspeksjon er mulig, som for eksempel ved levering til fat eller mindre tanker, kan kravet om peiletall fravikes.

Levering av drivstoff overgrunnstanker
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General: The Malte MiniTank is a prefabricated above ground tank solution that well fits 

the demands of a retail Petrol station. It´s attractive design and compact foot 

print creates possibilities for a cost effective and safe Petrol station. Even on a 

site with compact areas. It can be equipped with all products needed, including 

Ethanol, Methanol and Petrol, since it is prepared to fullfil the ATEX demands. 

Rules: Fulfills Cisternanvisning VIII – 1999, Sweden 

 MSBF 2018:3 in Sweden 

 NFS 2003:24 in Sweden 

Approvals: Construction control by Kiwa/Inspecta 2019-05-01 

Tank bottom: Leaning against one sidewall 27 mm, which is approximately 1 % to get all the 

water collected on that one side. 

Tanks 

internal  

Corrosion  

protection: All tanks are as standard equipped with anodes, to protect the tank against 

corrosion. The anodes are attached to the bottom of each tank, customized to 

the volume of the tank.  

 It is also possible if other demands, to use coating, to protect the tank against 

corrosion. Coating Tank-Guard® SF or Plus is painted on the walls and floor 

inside the tank. Coating is an option. 

    

Tanks 

external 

painting: Externally as it is painted for corrosion protection C3 in RAL 7016, done by  

 Teknos Teknodur Combi 3590. 

 

Manhole: Diameter 600 and conducted in accordance with AFA 

Filling point: The Unit are as standard equipped with 2” TODO drip free couplings on the 

filling pipes, otherwise, upon customer request. Option stainless steel version. 

 

Central fill pump: The Unit can be equipped with the filling pumps, max 3 pcs. with a 

maximum flow rate of 750 liters / min. each transfer pump is controlled by an 

overfill protection sensor to 97%. 

 The transfer pumps can either be ATEX or NON-ATEX 

 Transfer pumps, is optional.  

 

Ventilation:  The Unit is equipped with a vent pipe diameter of 50 mm to comply with the 

rules, then the filling line is also 50 mm in diameter. Vent line for Class 3 

products or unrated products ends with a hood. The vent pipe for Class 1 

products ends with Hood with flame arrester, and pressure vacuum valve if the 

product require that, due to the fact Vapour pressure is above 27,6 kPa 

 

Fire protection: The central filling room has an EI 60-rated door, and all the walls fulfills EI 60 

Fireproof. No cable penetrations in walls, to prevent poorer fire protection, 
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without going through the roof. Light fixture in the ceiling is ATEX rated for 

Zone 2 and lit via a automatic switch on the door. 

 

 Electrical room has a rated EI 60 door and all the walls fulfills EI 60 Fireproof. 

No cable penetrations in walls, to prevent poorer fire protection, without going 

through the roof. The power cable for power and communication comes up 

through the floor along with electricity for lighting around the unit. 

 

The filling positions for customer. The walls behind the pumps that fulfills EI60. 

Sheet metal floor under the pumps are tightly so that leakage flowing forward 

and becomes visible. 

 

Classification plan: Whether it is in Sweden, Denmark, Finland, Norway or any other European 

country, so the facility meets these nations regulations for hazardous areas for 

electrical installations. Drawing for ATEX zones created by the unit is in the 

delivery. 

 

Central filling room: The room is equipped with an overflow tray of 150 liters to ensure the 

environmental management of fuel. Filling connections sitting in the safety of 

workers height, clearly marked with the associated overfill protection. Vapour 

return line stage 1 sit on the far left 0.15 m from the left wall, 0.8 m above 

ground and 0,5 m inside the door. There is space for 3 pcs. of 

 central transfer pumps mounted on brackets over tray.  

 

Anti theft: All the doors of the Unit, both doors on the pumps and terminals and doors 

on the MiniTank Unit are equipped with cylinder locks. Also the optional 

hatches on the roof are equipped with locking facilities and can be equipped 

with padlocks. 

Malte MiniTank unit has an outer shell curved sheet metal, since a distance 

frame of 60 mm, the secondary containment wall is in 4 mm steel. Between 

the tank and secondary containment wall is a gap of 45 mm and the tank wall 

is 4 mm. Option of thickness of tank wall 5, 6 or 7 mm. 

 

Frame:  The frame is what holds up the whole Unit and provide the tank the 

opportunity to be independent in a free safe place in the tray. Tank is painted 

with rust color dark gray protection class C3 on the outside. The frame has a 

base structure giving basic strength, and with protection class C5 M under the 

unit and 35 cm high on each side, and together with the tray for the tank and 

top frame, the construction is stable and able to maintain the strength even 

during lift. The rest of the frame is painted in RAL 7016 and corrosion class C4 

 

Periodical 

Inspection:  The periodic inspection is performed conveniently by opening hatch on roof, 

so exposed through the manhole and which can then doing the internal 

inspection. Hatches that gives access to manhole, manual level control, etc. If 

you want a full inspection of the cistern outside and to lift up the tank, so 

dismantle roof over tank and pipes are easy to loosen the union connections. 
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The tanks are built and controlled for the 12-year inspection interval. Lockable 

hatches for easier availability to the manholes, are standard. Ladder is 

standard and footbridge on roof is an option. 

 

Tank level gauge: There are manual level control availability at the ceiling, which is located not  

 more than 400 mm from the edge with a lockable lid. On a ladder, it's easy to  

 achieve this. The tanks are prepared with connection for electronic level gauge  

 systems to be installed.  

 

Water in tank: If you see a need for simple water control, so the tanks are prepared for a 

water drainage system, which can be supplied on specific request. 

 

Piping system: The pipe system is made of galvanized steel that is corrosion secure. It's easy 

to replace later if you want a different product in the tank, and this pipe 

replacement can be performed without the need to go down into the tank. 

There is an option for steel pipe without galvanized, but 2-component painted 

outside, to avoid Zink in the pipes 

 

Cladding:  Delivered as standard in grey RAL 9006 sinus plate. But can be delivered in 

several standard colors on customer specific request. There is also a façade 

cassette system as an option and the color is free to choose 

 

Electrical:  There are hard plastic pipes installed along the long sides and which cables 

should be drawn from the top down, that it shall be easily supplemented in the 

 electrical installation. 

 

Roof:  Both long sides has a roof drainage channel which is connected to a VA system 

which are plugged on the external pipe. The roof lean from the center to the 

edge with 3%. 

 

 Leak controll:  The tank is installed in the open Secondary compartment and can take care of 

101% of the total net volume stored in the tanks. The spillage in the secondary 

compartment is detected by a thermistor sensor is installed in the filling room, 

for easy maintenance of this sensor. In the filling room is also possibilities to 

drain the secondary compartment is some Water and liquid is in the secondary 

compartment, see picture nr 3. 
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Overfill prevention: There are two different options to fulfil the demands in Norway regarding    

 overfill prevention, during filling. Option 16 in the Order Form, are especially  

 designed for petrol fuels, and are installed in the manhole.  

 Option 17 in the Order Form are designed for Non petrol fuels, and are 

installed on the tanks ventilation pipes.  

 

Option 16: Overfill prevention Petrol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Option 17: Overfill prevention Diesel 
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Sample of pictures showing an example of a MiniTank Unit 

 

 

Pic.1:  MiniTank Unit 57.600 l. total volume 

            Petrol 21.600l., diesel 28.800l., LT diesel 7.200l. L=11.8 meters 

 

 
Pic.2: Customer plattform with dispenser, terminals, fire extinguisher, emergency stop,     

           and connection for fuel truck earthing. Also possible to install two separate single     

           sided multi dispensers.  



Technical specification MiniTank Unit 

 

Malte MiniTank – Technical specification Page 6 of 7 2019-10-01, version 3 eng 
 

 
 

 

 

 

Pic.3: Filling room equipped with optional loading pumps. EI 60 fireproof walls and door. 

ATEX lighting together with petrol. Drip tray and ladder to access inside of tanks. 
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Pic.4: Electrical room with space for computer and TLG system. EI60 fireproof and isolated.   

           All internal electrical wiring connected. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pic.5: Hatches on roof, covers 

manholes, manual level control etc. 



Mobilitet, miljö och säkerhet  
 

Överspolning 

Om de enskilda cisternerna är över 9 990 liter skall de utrustas med överspolnings skydd enligt 

miljödirektoratet. Detta kan beställas som en tilläggs funktion om beställaren så önskar och 

installeras på minitanken. Annars kan man ha annat system i marken. 

Om anläggningen är utrustad med transferpumpar, så har de en 

avstängningsfunktion som hindrar överspolning och stänger av pumpen vid 

97% av max fyllnad av tanken. 

 

Som överspolningsskydd för diesel använder vi tankens spill kar och det kan 

rymma c:a 1 400 liter 

 

 

 

Inlastningsrum med transfer pumpar 

 

 

 

Brandskydd 

- Inlastnings rummet har brand skyddade väggar och dörr som 

skyddar den övriga anläggningen om det uppstår brand i 

inlastningsrummet och klarar 60 min, ingår som standard 

- El rummet har brand skyddade väggar och dörr som skyddar den 

övriga anläggningen om det uppstår brand i inlastningsrummet 

och klarar 60 min, ingår som standard.  

- Framvägg mot pumpar har brandskydd för 60 min, som ger 

övriga anläggningen skydd om det uppstår brand vid spill vid 

tankning, ingår som standard 

- Sidoväggar, kan förses med brandskydds material för att säkra 

eventuellt brandkänsliga byggnader i närheten, eller att det 

föregår en verksamhet i närheten av så att brandmyndigheten 

anser att anläggningens skydd skall stärkas utöver standard, 

finns som option.    

o El rum 

 

 



Mobilitet, miljö och säkerhet  

 

Spill 

Pump plattformen, har täta skarvar mellan plåtarna för att spill skall rinna ut på asfalt och bli synligt 

för alla, ingår som standard 

Läckage system för tank, är genomfört som ett kar med läckage sensor och kan samla upp 101% av 

den totala nettovolymen av alla tankarna. Läckage sensorn placeras på lägsta punkten och ger ett 

larm i el rummet, ingår som standard. 

Inlastningsrummet är försett med en 150 liter spillback, för att undvika spill på mark 

Antihävert funktion, dessa finns installerade antingen en mekanisk tanktopp ventil eller en 

magnetventil som styrs av pumpen, en av dessa funktioner ingår som standard. 

Avstängnings funktion, det finns kranar för avstängning av sug och returledningar, för att kunna göra 

underhåll på utrustningen, ingår som standard. 

 

Mobilitet 

Anläggningen är fribärande med en stark bottenram vid sidorna och mitten balk under anläggningen 

som ger stöd mot marken. Detta gör också att vi kan erbjuda kunden att med 4 anpassade 

lyftpunkter kan lyfta anläggningen i sin helhet. 

Att lyfta skall föregås av att el och ev telekabel skall demonteras 

Tankarna skall tömmas och bensintanken skall även avgasas. 

 



Mobilitet, miljö och säkerhet  
Anläggningarna är mellan 4,5 till 12 m långa. Bredden är 2,99 m, samt höjden är 3,3 m. 

Anläggningen kan lyftas i ett stycke med normal större kran och fraktas på en lågbyggd trailer, samt 

bredden är under 3,0 m vilket ger att det inte behövs någon följebil 
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Enheten är en kompakt pre-fabricerad tanklösning som
kan levereras med två cisternfack, för två olika driv-
medel. Den begränsade volymen av 9 800 liter tillåter
etablering även på marknader där detta är kravet.
Den levereras som standard med pump, el central
och undertaksbelysning. Det är även förberett för en
kortterminal, som ansluts till pumpen. Anläggningen
är förberedd för pumpar och kortterminaler av olika
fabrikat om så önskas.

Cisterner är liggande rektangulära av stål som är plac-
erade i en invallning, även den av stål. Allt är korrosions
skyddat och med invändigt skydd i form av anoder.
Finns även intern coating som tillval.

Cisterner döljs bakom en fasad av sinusplåt som kan
lackeras i valfri kulör som tillval. Detta tillsammans med
en takramp som löper runt hela anläggningen, där även
den kan levereras i valfri kulör som tillval. Rampen har
även plats för dekaler eller enklare skyltar.

Påfyllning av cistern/cisterner sker via låsbar dörr i
anläggningens bakre kortsida. Där nns även spillkar på
>150 liter, samt kontakt för överfyllnadsskydd.
Anläggningens fundament är klätt med halkskyddad
aluminiumdurkplåt. Över fundamentet nns det infällda
LED armaturer i undertaket.

Hela enheten levereras i ett kolli, som lyfts på plats,
och endast kräver anslutning av inkommande el och
eventuellt fast internet, från mark. Underlaget behöver
vara minst hårdgjord grusad yta, som är helt plan i våg.
Slutmontaget på plats görs på en arbetsdag, om allt är
förberett enligt våra instruktioner.

Kompakt lösning med plats för 4,9 - 7,2 - 9,8 - 2x3,6 - 2x4,9 m3 bränsle för ett
antal olika ytande drivmedel

Com pact U n i t
Kompakt exibel lösning för mindre volymer och alter-

nativa drivmedel

Kort om produkten

+46 35 710 01 00
info@maltefw.com
www.maltefw.com

Flexibel

Metanol, Alkylat, RME, diesel eller HVO

Låsbart utrymme för påfyllning

Kompakt footprint



+46 35 710 01 00
info@maltefw.com
www.maltefw.com

Mått

Com pact U n i t
Mobila ovanjords Kompakt exibel lösning för min-

dre volymer och alternativa drivmedel anläggningar

• Sinusplåtar RAL 9006
• Ramp 9002
• Petrotec pumpar:
• Ett drivmedel – P1000
• Två drivmedel – P2000
• CODAB Betalterminal PT4000

• Nivåmätning OPW Nano
• Pump av eget fabrikat
• Kortterminal av eget fabrikat
• Dekalering / Pro lering
• GSM larm
• Flamskydd för Alkylatbensin
• Pumputrustning för Metanol
• Sinusplåt valfrikulör
• Kassetter valfrikulör
• Ramp valfrikulör
• Pump för Metanol

Längd 6.4 m

Bredd 1.2 m

Höjd 2.7 m

Standard

Option

Kommunikation

Dispenser är utrustad med elektronik som kan hantera
de esta förekommande protokollen på marknaden.
Vilket medger anslutning till kortterminal eller kassasys-
tem. Godkänd för anslutning till Bankkortsterminaler.
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1. Innledning 

 
Risikoanalyse i forbindelse med etableringen av ny overgrunns automatstasjon for 
motordrivstoff. Stasjonen leverer bensin ( A væske ). 
 
Hensikten med risikoanalysen er å vurdere de særlige farer som brann og miljøfarlig 
vare representerer for omgivelsene til virksomheten. Risikoanalysen vektlegger følgende 
punkter. 
 
a) Sannsynligheten for utslipp som følge av lekkasjer eller ruptur på tanker, rør og pumper. 
 
b) Sannsynligheten for at eksplosive atmosfærer vil dannes og varigheten av disse 
 
c) Sannsynligheten for at tennkilder, herunder elektrostatiske utladninger, vil være til stede 
og bli aktive og virksomme 
 
d) Anlegg, anvendte stoffer, prosesser og deres eventuelle innvirkning på hverandre 
 
e) Omfanget av de forventede virkningene 
Vurderingen er begrenset til drivstoffanlegget og identifiserte farer. Sabotasje vurderes ikke i 
denne analysen. 
 

 

 

 

 

 

1.1 Definisjoner 



 
 
1. Atex sone 0,1,2 
 
1. Atex soner deles inn i sone 0, sone 1 og sone 2. Atex direktivet 1999/92/EC 
definerer soneinndelingen på følgende måte: 
Eksplosjonsfarlige områder skal klassifiseres i soner på grunnlag av hvor ofte 
det kan dannes en eksplosiv atmosfære og hvor lenge den varer. 
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-helse-ogsikkerhet- 
i-eksplosjonsfarlige-atmosfarer/ 
Områdene skal klassifiseres som følger: 
 
2. Sone 0 
Et område der det alltid, i lange perioder eller ofte dannes en 
eksplosiv atmosfære bestående av en blanding av luft og brennbare 
stoffer i form av gass, damp eller tåke. 
 
3. Sone 1 
Et område der det ved vanlig drift er sannsynlig at det til tider 
dannes en eksplosiv atmosfære bestående av en blanding av luft og 
brennbare stoffer i form av gass, damp eller tåke. 
 
4. Sone 2 
Et område der det ved vanlig drift sannsynligvis ikke dannes en 
eksplosiv atmosfære bestående av en blanding av luft og brennbare 
stoffer i form av gass, damp eller tåke. Dersom en eksplosiv 
atmosfære likevel dannes, vil den være kortvarig 
 
5. Atex direktivet 1999/92/EC 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/92/EF om 
minimumsforskrifter vedrørende forbedring av sikkerhet og 
sunnhetsbeskyttelse for arbeidstakere, som kan bli utsatt for fare fra 
eksplosiv atmosfærer. 
 
6. Sonekart 
Sonekart viser hvor de eksplosjonsfarlige områdene er på 
installasjonen 

 

 

 

 

 

 



7. Definisjon på brannfarlig væske 
 
Kategori Definisjon 
Brannfarlig væske, 
kategori 1 
Væske med flammepunkt < 23 oC og startkokepunkt 
≤ 35 oC 
 
Brannfarlig væske, 
kategori 2 
Væske med flammepunkt < 23 oC og startkokepunkt 
> 35 oC 
 
Brannfarlig væske, 
kategori 3 
Væske med flammepunkt ≥ 23 oC og ≤ 60 oC 
Dette er definisjoner som kom med "Forskrift om håndtering av farlig stoff" fra 
DSB 8. juni 2009 og som opphevet "Lov om brannfarlige varer samt væsker og 
gasser under trykk" 
(brannfarligvareloven) hvor definisjonen på brannfarlig væske var delt inn i A-, 
B- og C-væsker. 
Klasse A: Væsker med flammepunkt høyst + 23 °C 
Klasse B: Væsker med flammepunkt over + 23 °C, men ikke over + 55 °C 
Klasse C: Motorbrensel og fyringsolje med flammepunkt over + 55°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.1 Teknisk beskrivelse 
Redegjørelse: 
 
Stasjonen er en automatstasjon som er beregnet for permanent drift. Anlegget er oppbygd 
av 1 innbygd overgrunnstank og tak over pumper. 
Anlegget er utstyrt med et låsbart rom for påfylling av drivstoff, fyllingen gjennomføres 
Med egen transportpumpe som kobles til tankbilen samt også pumping fra tankbil.  
Anlegget har kabinett for EL og datautstyr. Tankene er utstyrt med nivåmåling. Pumpe og 
kortautomat er montert på pumpeplattform. 
 
 
Valg av utstyr: 
Elektrisk og mekanisk utstyr for bruk på dette anlegget skal i henhold til "ATEX 
Produktdirektiv" være klassifisert i "Utstyrsgruppe II" og 
- "Kategori 1", for bruk i sone 0. 
- "Kategori 2", for bruk i sone 1 og sone 2. 
- "Kategori 3", for bruk i sone 2. 
Dette er utstyr som - "er konstruert for bruk i omgivelser der det kan forekomme en 
eksplosiv atmosfære forårsaket av en blanding av luft og gasser, damper, tåker eller støv". 
Soner klassifisert som eksplosjonsfarlige områder er vist på tegninger 
Alt elektrisk utstyr som er anvendt innenfor eksplosjonsfarlige soner er av utførelse som 
her kreves. 
 
Tanker: 
Tanker er av typen U-Cont etter EN1544 Class A  
 
Sikkerhetsutstyr: 
Påfylling har overfyllingsvern og tilbakeslagsventil. 
Sugeledninger har antihevertventiler og stengekran. 
Lufterør er utstyrt med gassretur for A-veske. 
Lufterør er utstyrt med flammespalte. 
Nødstoppbryter for pumpe. 
Tankene er utstyrt med automatisk peilesystem. 
Nødvendig brannslukker utstyr. 
Driftsrutiner og kontroller egne og eksterne. 
 
2.1.1 Pumper 
Det er montert drivstoffpumpe som leverer drivstoff til motorkjøretøy plassert på 
Pumpeplattform. Konstruksjonen gir noe vern mot påkjørsel av pumpe. Pumpen leverer 
bensin. Pumpen har integrert kortleser. 
 
 



2.1.2 Skilting / sikkerhet 
Hele drivstoffanlegget har nødvendig skilting. 
Drivstoffanlegget skal har jevnlig ettersyn av kompetent personell. 
Og internkontroll av elektriker årlig. 
 
 
2.2.1 Tekniske og operasjonelle spesifikasjoner 
Teknisk og operasjonell input om drivstoffanlegget som er benyttet i analysen er gjengitt i 
Tabell 2.1. Prosjektert underlag legges til grunn for input. Det forutsettes at anvisninger og 
normer er benyttet for installasjon. 
 
System Spesifikasjon 
Tanker Total væskevolum er på 6m3 
Trykk: atmosfærisk trykk 
Temperatur: ca. 10 °C 
EN12285-2 
Rørinstallasjon Alt røropplegg er utført i galvanisert eller rustfritt gjenget 
eller flenset stål, stry og godkjent tettingsmasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.2 Identifisering av ATEX soner 
Produkter som ankommer med tankbil er bensin. Følgende soner er 
identifisert. se Tabell 2.2. 
Sone 0 Beskrivelse av Soner 
Tank og rørføringer A væske 
Bensinkammer og rørføringer for bensin klassifiseres som sone 0. 
Sone 1 Beskrivelse av soner 
Påfyllingskasse for A-Væske 
Påfyllingskasse for bensin klassifiseres som sone 1 med en radius på 1,5m rundt 
påfyllingsstuss 
Sone 2 Beskrivelse av soner 
Påfyllingskasse for A-Væske 
Påfyllingskasse for bensin klassifiseres som sone 2 med en radius på 3m rundt 
påfyllingskassen 
 
Lufterør for A-Væske Luftestuss for A-væske klassifiseres som sone 2 med en radius på 3m 
dersom luftestuss har en avstand minimum 6m fra bakkenivå. 
 
Lufterør for A-Væske 
Luftestuss for A-Væske klassifiseres som sone 2 med en radius på 3m fra luftestuss og langs 
hele røret ned til bakkenivå dersom luftestuss er lavere enn 6m fra bakkenivå 
 
Peilestuss for A-Væske 
Peilestuss for A-Væske klassifiseres som sone 2 med en radius på 1.5m. 
 
Flenskobling for A-Væske 
Flenskobling for A- Væske klassifiseres som sone 2 med en radius på 1.5m 
 
Ventil for A-Væske 
Ventil for A- Væske klassifiseres som sone 2 med en radius på 1.5m 
 
Drivstoffpumpe Drivstoffpumpe for A-Væske klassifiseres med sone 1 med en radius på 
1.5m. Sonen strekker seg 1m fra bakkenivå og opp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Metodikk 
 
Analysen har fulgt tradisjonell risikoanalysemetodikk med følgende aktiviteter: 
• Informasjonsinnsamling 
• Fareidentifikasjon 
• Risikopresentasjon (frekvens og konsekvens) 
• Konklusjon og anbefalinger 
 Metodikken er skjematisk fremstilt i figur nedenfor. 
 
 
 
 

 

 

 

Fareidentifikasjon: 
Det er gjennomført en fareidentifikasjon i forbindelse med denne analysen. 
Fareidentifikasjonen baserer seg på erfaring fra tidligere gjennomførte analyser av 
tilsvarende anlegg. 
 



 
 
 
3.1 Tolking av risikomatrisen og akseptkriterier 
 
For å klarlegge hvor stor risiko det er ved faremomentene som identifiseres benyttes en 
risikomatrise. 
 
Risikomatrisen er basert på vurdering av sannsynlighet for at en hendelse oppstår og 
konsekvensene denne hendelsen vil få for sikkerhet, helse, miljø, utstyr og omdømme av 
selskapet. 
 
Sannsynligheten bedømmes ut fra hvor ofte en hendelse kan forekomme på det enkelte 
anlegg. 
 
I risikomatrisen er feltene nederst i høyre hjørne angitt med høy risiko og stor sannsynlighet 
(mørkegrå felt). Det skal ikke aksepteres at arbeidsoperasjoner eller fysiske forhold på 
anlegget blir klassifisert inn i dette området. Forhold som blir klassifisert i mellomområdet 
for risiko og sannsynlighet (lysegrå felt), skal det arbeides bevisst med for å få endret til 
lavere risiko eller sannsynlighet (hvite felt). 
 
Vil resultatet av en vurdering f.eks være B2 blir dette ut ifra modellen karakterisert som en 
hendelse liggende i det hvite feltet og trenger derfor ingen flere tiltak for å forbedre 
situasjonen. 
Blir resultatet derimot E4 (mørkegrått felt) må tiltak straks settes i verk for å forbedre 
situasjonen slik at også denne risikoen blir liggende i hvitt felt. For å presentere kunnskap 
vises dette med bokstaven K og fargekodene grønn for sterk, gul for middels og rød for svak. 
For illustrasjon se figur Risikomatrise 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 Risikomatrise 

 

 
 
Figur 3.2 Risikomatrise 

 

 

 

Punkt Konsekvenser Sannsynlighet  

Risiko 
A B C D E 

Skade 
r på 

perso 
ner 

Miljø/ Brann 
/Eksplosjon 

Utstyr Omdømme Ca 1 hen- 
delse pr 
100 år 

Ca 1 hen- 
delse pr 50 

år 

Ca 1 hen- 
delse pr 

10 år 

Ca 1 hen- 
delse pr 

år 

Mer enn 1 
hendelse 

pr år 

 
0 

 Ubetydelig 
lekkasje. 
Ingen 
miljøeffekt. 

 
Ingen 
ødeleggelse 

       
Lav 

 Ingen 
uhell 

 
Ubetydlig 
brannfare 
/ingen 
brannfare 

 Ingen omtale  

       C1K    

1 Mindr 
e 
skade 
Første 
hjelp 

Mindre 
lekkasje >5 l 

 
Mindre 
brannfare / 
krever at det 
og er sølt 
brannfarlig 
veske eller 
lekkasje 

Mindre 
skader >kr 
5000 

Mindre lokal 
omtale 

 
Lav 

2 Middel 
s 
skade 

Middels 
lekkasje >50 

Middels 
skadenivå 

Regional 
omtale 

     Middels 

  Mindre 
brannfare / 
krever at det 
er sølt 
brannfarlig 
væske eller 
lekkasje 

>25000   

3 Alvorli 
g 
skade 

Alvorlig 
lekkasje 
<1000L 

Alvorlig 
skadenivå 

Nasjonal 
omtale 

     Høy 

   <150 000   

  Større 
brannfare / 
krever større 
mengder A- 
Væske og 
bensindamp 

   

 



 

4. Fareidentifikasjon 

I fareidentifikasjonen er det fokusert på hendelser som kan utgjøre en risiko for 
miljø og antennelse av eksplosjonsfarlig gass som kan oppstå for 
drivstoffanlegget. Fareidentifikasjonen er basert på sonekart og driftspraksis. I 
påfølgende kapitler blir identifiserte farer presentert og det blir gjort en kvalitativ 
vurdering om hendelsen analyseres videre eller ikke. 
 
Det er laget hendelses tre for brann og eksplosjon samt for utslipp som illustrerer 
konsekvenser. Vedlegg F1 – Brann og eksplosjon, og vedlegg R1 – Utslipp. 

 
Vedlegg R1 - Utslipp 

Hendelse R3 miljø identifiseres som det verst tenkelige scenario. 
 

Vedlegg F1 – Brann og eksplosjon 
Hendelse F1 eksplosjon identifiseres som det verst tenkelige scenario. 
 
 
De forskjellige hendelsene er kommet frem av samlet erfaring i arbeidsgruppen basert på 
kunnskap fra drivstoffteknisk og innhentet informasjon. Da tanken i seg selv er delt inn i 
separate kammer velger gruppen å anta for analysens sin del at det kun er svært lite 
sannsynlig med ruptur på flere kammer. Gruppen har da besluttet å benytte den største 
tankens volum i denne analysen. Den største tanken har et brutto volum på 50 000L. 
Tankene er svært sjelden fulle og gruppen antar at verst tenkelige utfall vil være utslipp på 
30 000L ved en katastrofal hendelse. 
 

4.1 Lekkasje under fylling fra tankbil (Sone 1, Sone 2 ) 
Det vil kunne oppstå lekkasjer på bilfylleplassen grunnet mange årsaker. Identifiserte 
hendelser er: tankbilkollisjon, overfylling av tank, slangebrudd ved fylling av tank, 
tankbilsjåfør kjører uten å ha koblet fra fylleslangen. 

For lekkasjer ved fylling fra tankbil er det to hendelser som er mest sannsynlig: slangebrudd 
mellom bil og slangen og lekkasje fra slangen. Brudd eller lekkasje i koblinger eller i selve 
slangen kan oppstå under fylling som følge av slitasje, materialfeil, feilkoblinger eller 
lignende. Overfylling av tank eller lekkasjer på bilfylleplass som følge av feilhandlinger kan 
også inntreffe. Hvis det oppstår en lekkasje, er det avgjørende at det er mulig å få stengt 
pumpe og stengeventiler så raskt som mulig. Dersom en lekkasje skjer i slangen, vil 
mengden produkt som kan renne ut være begrenset. Normalt vil sjåføren stanse fyllingen, 
og kun små mengder vil renne ut. Verste tenkelige hendelse vil være at en annen bil kjører 
inn i tankbilen som fyller eller et slangebrudd som ikke blir stoppet. Disse hendelsene 
medfører at mengde tilsvarende ett tankbilskott renner ut. 

 

 
 



4.2 Lekkasje under fylling til kjøretøy ( Sone 1 ) 
I forbindelse med lekkasjer ved drivstoffpumpe under fylling av kjøretøy er det mest 
sannsynlig at dette vil skje i form av et slangebrudd eller lekkasje fra selve pumpa. Brudd 
eller lekkasje i koblinger eller i selve slangen kan oppstå under fylling som følge av slitasje, 
materialfeil, feilkoblinger eller lignende. 
 

4.3 Lekkasje fra tanker ( Sone 1, Sone 2 ) 
Frekvensen for lekkasjer fra selve tankene er lav da tankene vil ha doble vegger med 
alarmsystem for deteksjon av hull. Så dersom det blir brudd i den innerste veggen så vil den 
andre veggen hindre lekkasje til omgivelsene. 
Det vil likevel kunne tenkes at et kjøretøy kolliderer med tanken som forårsaker en ruptur. 
 
 

4.4 Lekkasje fra rør og ventiler ( Sone 2 ) 
Ved manglende vedlikehold eller ved service kan det oppstå lekkasjer fra rørkoblinger 
som flenser og ventiler. Lekkasjen kan variere i størrelse alt ettersom. 

 

4.5 Ekstern påvirkning ( Sone 1, Sone 2 ) 
Det er identifisert følgende muligheter for ekstern påvirkning: 

• Kollisjon med tank, lufterør eller pumper. 

• Ekstremvær som lynnedslag, ekstrem vind etc. 

• Brann i nærliggende bygning eller kjøretøy/tankbil. 

Området rundt stasjon og pumper bør og være fritt for vegetasjon, brennbart materiale og 
bør være opplyst ved nattestid. 

Hendelser som kan oppstå som følge av ekstern påvirkning er av typen som inngår i 
hendelsene "Lekkasje under fylling fra tankbil", "Lekkasje under fylling til kjøretøy" og 
"Lekkasje fra tanker". Videre analyse inngår i de overnevnte hendelsene. 
 

4.6 Sabotasje/tilsiktede hendelser ( Sone 1, Sone 2 ) 
Det er mulig at uvedkommende kan ha et ønske om å stjele drivstoff, skade anlegget eller 
forårsake en ulykke. Det er utenfor omfanget av denne analysen å vurdere risikoen for 
slike hendelser. 
Påfyllingsrom er integrert i tankstasjon og er låste. Det er ikke andre systemer som hindrer 
personer som ønsker det i å utføre sabotasje. 
 
 
Da tanker og rørinstallasjon er hovedsakelig nedgravd vil de være til dels beskyttet mot 
hærverk og annen skade. Påfyllingsrom er integrert i tankstasjon og er låste. Det er ikke 
andre systemer som hindrer personer som ønsker det i å utføre sabotasje. Anlegget ligger 
på et område hvor det er drift 24/7. Det er trolig at forsøk på hærverk vil oppdages. 
 
 
 



5. Risikovurdering 

For å få et bilde av risikopotensialet til en uønsket hendelse, er det viktig å se på frekvensen 
i tillegg til konsekvensen. 

5.1 Fatalitetskriterier 
Tre typer fatalitetskriterier er utarbeidet. 

• Eksplosjon 

• Varmestråling fra brann 

• Eksponering for giftig gass 
 

5.2 Frekvens og konsekvensvurderinger 
I denne analysen er det gjennomført frekvens og konsekvensvurderinger ved hjelp av 
historikk fra tidligere anlegg og noe statistikk fra SSB. Da det er svært lite innsamlede tall 
fra denne type installasjoner vektes i særlig grad den samlede grad av erfaring fra 
bransjen og tidligere utførte risikoanalyser av tilsvarende anlegg 

For kategori 1-væsker (95) er det benyttet drivstofftype beskrevet i vedlegg 1 
«Vedlegg 1 datablad bensin.pdf» 

For kategori 3-væsker (diesel) er det benyttet drivstofftype beskrevet i vedlegg 2 
«Vedlegg 2 datablad diesel.pdf» 

Detaljer om trykk, temperatur, væskemengder, lengde og diameter på slanger med mer 
er gitt i Tabell 2.1. 

Estimert tid for fylleoperasjoner er som beskrevet i Tabell 2.2. 
 

Påfølgende delkapitler presenterer hendelser og frekvens for hendelsene som er analysert. 
"Grunnfrekvens" er gitt at aktiviteten foregår kontinuerlig gjennom hele året, mens 
"Frekvens pr. år" er korrigert med den faktiske delen av året som aktiviteten foregår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Lekkasje under fylling fra tankbil 

Slanger og koblinger ved fylling av tanker fra tankbil er lokalisert på tankbil ved 
parkeringsplass. Større lekkasjer vil spres ut over asfalten på området. Det er antatt at det 
kun kan oppstå hendelser ved bilfylleplass under operasjon. 

Det er forventet at tank vil bli fylt ca 4 ganger per år. Ved fylling av tank er det antatt at hele 

volumet av tanken fylles (6 m3). Fyllehastighet på opptil 700 l/min er mulig, men lavere 
hastighet på pumpe vil bli benyttet. 

 

Tabell 5.2.1 - Hendelser analysert og tilhørende frekvenser 

Hendelse Grunnfrekvens 

Antall 

påfyllinger 

FeilFrekvens 

pr. år 

Væskekategori 

 
Slangebrudd 

4 per år 0,05 pr. år Kategori 1 væske 

Lekkasje fra 10 mm 

hull i 10 min 

4 per år 0,1 pr. år Kategori 1 væske 

    

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

• Lekkasje under fylling til Kjøretøy 
Fylling av Kjøretøy skjer ved drivstoffpumpe. Det er antatt at i 90 % av tilfellene vil 
en lekkasje/brudd stoppes i løpet av 1 min da det alltid er en person til stede ved 
fylling. I de resterende 10 % av tilfellene er hendelsen antatt å vare i 3 minutter. 
Det er antatt at det kun kan oppstå hendelser ved pumper under fylling. 
 

Tabell 5.2.2 - Hendelser analysert og tilhørende frekvenser 

Hendelse  Grunnfrekvens 
Antall fyllinger 

per år 

Feilfrekvens 

pr. år 

Væskekategori 

Brudd i 1 min  640 2 pr. år Kategori 1 

væske 

Brudd i 3 min  640 0,01 pr. år Kategori 1 

væske 

Lekkasje fra 10 

mm hull i 1 min 

 640 0,01 pr. år Kategori 1 

væske 

Lekkasje fra 10 
mm hull i 3 min 

 640 0,01 pr. år Kategori 1 

væske 

     

     

 
    

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.2.3 Pumper 

Lekkasjefrekvensen for lekkasje fra drivstoffpumpe er basert på erfaringstall. 

Tabell 5.2.3 - Hendelser analysert og tilhørende frekvenser 

 

 

Hendelse Grunnfrekvens 

Antall fyllinger 
per år 

Feilfrekvens 

pr. år 

Væskekategori 

Lekkasje i 10 min 640 0,05 pr. 
år 

Kategori 1 væske 

Brudd i 10 min 640 0,05 pr. 
år 

Kategori 1 væske 

    

    

 
 

• Lekkasje fra lagringstanker 

Frekvensen for lekkasje fra tank representerer brudd på begge vegger. Frekvensene 
gjelder per tank, uavhengig av innhold. Begge tankene anses som fulle. 

Tabell 5.2.4 - Hendelser analysert og tilhørende frekvenser 

Hendelse Volum Feilfrekvens 

pr. år 

Væskekategori 

Brudd av tank 6m3 0,01 pr. år Kategori 1 væske 

Utslipp av alt innhold i 

tank på 10 minutter 

6m3 0,001 pr. år Kategori 1 væske 

    

 
   

 
 
 
 
 



 

• Tankbilkollisjon 

Tankbilkollisjon er ikke vurdert i denne analysen. 

 

 

 
5 Resultater / beslutningsstøtte 

5.1 Miljø og eksplosjonsrisiko Titran Rorbuer 
 

I Arbeidstilsynets «Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige 
atmosfærer» som dette anlegget blir omfattet av skal risiko knyttet til 
eksplosjonsfarlige områder vurderes og reduseres til akseptable nivåer. 

Det skal foretas en helhetsvurdering av de særlige farer som eksplosiv 
atmosfære skaper ved virksomheten. 
 

Hendelsestreet i figur 4.1 viser de forskjellige hendelses løp og konsekvenser av en aktivert 
sone. Sannsynlighet og konsekvens er og vurdert for deretter bli plassert i risikomatrisen i 
kapittel 6.2. 

Fra tankforskriftens veileder om miljørisikovurderinger. 

«For å tilfredsstille forskriftens krav om miljørisikovurdering, må bedriften arbeide 
systematisk for å avdekke og redusere miljørisikoen. Følgende aktiviteter inngår i dette 
arbeidet: Først må den aktuelle miljørisiko kartlegges i en miljørisikoanalyse. Både 1) 
sannsynligheten for at en hendelse kan inntreffe og 2) hvilke konsekvenser dette kan ha 
for miljøet skal kartlegges.» 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M536/M536.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6.2 Risikomatrise – resultat 

 
 

Id nr Forhold - Hendelser Personer 

Sikkerhet/ 
helse 

Miljø 
/   

Brann 

Utstyr Omdømme 

Scenario 4.1 Lekkasje under 
fylling fra tankbil 

C2K C2K C2K C2K 

Scenario 4.2 Lekkasje under 
fylling til kjøretøy 

D1K D1K D1K D1K 

Scenario 4.3 Lekkasje fra tanker A3K A3K A3K A3K 

Scenario 4.4 Lekkasje fra rør og 
ventiler 

C1 C1 C1 C1 

Scenario 4.5 Ekstern påvirkning B3K B3K B3K B3K 

4.6 Sabotasje/utilsiktede 
hendelser 

na na na na 

Tabell 6.2 – Risikomatrise - resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7. Anbefalinger og konklusjoner 

Som en kan se av Tabell 6.2, er risikoen forbundet med tanker og tankbil relativt stor. Dette 
skyldes først og fremst at de største fylleratene som potensielt kan resultere i de største 
lekkasjene er ved fylling fra tankbil til tanker. Sikkerheten ses på som godt ivaretatt da det 
er profesjonelle aktører som fyller tankene på anlegget. Dagens tekniske løsninger med 
overfyllingsvern på både tankbil og selve tanken er og med på å sterkt redusere risiko 
forbundet med tankpåfylling. 
 
Analysen viser at tankruptur er det verst tenkelige scenario. For at en tankruptur skal 
realiseres er det en rekke barrierer som må penetreres. Tanken og installasjonen i seg selv 
har totalt 4 barrierer. Barrierene er tekniske så vel som organisatoriske og må penetreres 
før dette blir realitet. Gruppen vurderer generelt sannsynlighetene for en større ulykke til 
svært liten når man hensyntar alle tekniske og organisatoriske barrierer. 

Kombinasjonen av tekniske samt organisatoriske barrierer innfrir krav i både forskrift og 
veileder til oppsamlingsbasseng. 

Det anbefales å sette opp parkering forbudt skilt ved påfyllingsplass. Da 

anlegget er ubemannet, er det viktig at tydelig og enkel bruksanvisning henges 

opp. I tillegg bør en vurdere å organisere en samling for brukerne av anlegget 

der man går igjennom anleggets funksjoner og hvordan man skal forholde seg 

i situasjoner ved feil og hendelser/ulykker.  

 



TITRAN RORBUER 
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Vår dato: 04.02.2020 Vår referanse: 202001036-3 Vår saksbehandler: 

Deres dato: 20.01.2020 Deres referanse: 19/2970 Asbjørn Leraand 

     

Fylkeskommunens uttalelse til ettersendelse av korrekt 

høringsbrev og ortofoto i forbindelse med søknad om 
dispensasjon for planering av terreng, etablering av molo og 
utlegg av ny flytebrygge - 1/160 

Vi viser til deres oversendelse med tillegg datert 20.01.2020 vedr søknad om 

dispensasjon for planering av terreng/sprenging for utbygging av parkeringsareal, 

etablering av molo og utlegg av ny flytebrygge på eiendommen 1/160 i Frøya 

kommune. 

 

Det søkes om dispensasjon fra arealformålet i KPA, pkt 4.1.4 og Pbl §1-8. 

 

Utgangspunktet for bestemmelsene er at det skal utarbeides detaljreguleringsplan for 

område avsatt til fritids- og turistformål (pkt. 4.1.4). Videre gis det bestemmelser om at 

hensynet til universell utforming og krav til infrastruktur skal håndheves strengt.   

 

Årsaken til dette er i kommunens vurdering beskrevet i saksframlegget (side 5). 

Anlegg som skal tjene allmennhetens interesser, stiller krav til universell utforming, 

også adgang til turist- og fritidsanlegg. 

 

Fylkeskommunen har ingen merknader til ny plassering for flytebrygge. 

 

En detaljreguleringsplan vil måtte synliggjøre dette slik at unødvendige hindre kan 

elimineres og sikre god funksjonalitet for alle, og samtidig oppfyller FN’s bærekraftsmål 

nr.11. 

 

Gitt det som er referert ovenfor, vil fylkeskommunen tilrå at det kreves detaljregulering 

for det omsøkte tiltaket, og vil følgelig ikke anbefale at tiltaket gis dispensasjon 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Vigdis Espnes Landheim     Asbjørn Leraand 

Seksjonsleder       Rådgiver 
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Fraråding - dispensasjon fra kommuneplan -planering av terreng - 
etablering av molo og utlegg av ny flytebrygge - Frøya 1/160 

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt ovennevnte sak til uttalelse. Det foreligger 
følgende merknader fra fagavdelingene.  
 
Klima og miljø 
Det er i henhold til kommuneplanen krav om reguleringsplan for tiltak i denne kategorien, og det er 
uheldig om det blir dispensert fra plankravet.  
 
Det er uklart for oss hvor mye masse som skal fjernes på land, og hvilke konsekvenser dette kan få 
for blant annet naturmangfold og friluftsliv. Videre ønsker vi oss en utredning av konsekvensene for 
naturmangfoldet av utfylling i sjø, både direkte med tanke på massene som dumpes, og endring i 
strømforhold i sundet. Med tanke på drivstoffpumper må mulige konsekvenser vurderes og 
avbøtende tiltak må beskrives. Også håndtering av overflatevann må beskrives. 
 
Vi fraråder at det blir gitt dispensasjon som omsøkt, og vi vil vurdere å påklage et eventuelt positivt 
vedtak.   
 
Samfunnssikkerhet 
Drivstoffanlegg 
Fylkesmannen påpeker at etablering av drivstoffanlegg burde vært nærmere vurdert under 
samfunnssikkerhet, ettersom en ulykke her vil kunne få konsekvenser for de omkringliggende 
områdene. Fylkesmannens faglige råd er derfor at risikoen ved etablering av drivstoffanlegg 
vurderes nærmere. Fylkesmannen minner også om at drivstoffanlegg må etableres og driftes i 
henhold til forskrift om håndtering av farlig stoff. 
 
 
 
Naturfarer 



  Side: 2/2 

Menneskelig aktiviteter som utfylling, mudring og sprenging i strandsonen er vanlige årsaker til 
skred. I områder under marin grense må det vises aktsomhet for mulige forekomster av skredfarlig 
kvikkleire. Dette gjelder også utenfor kartlagte kvikkleiresoner. Det aktuelle tiltaket befinner seg også 
i et område som kan bli berørt av stormflo og havnivåstigning. Fylkesmannen kan ikke se at dette er 
vurdert i de oversendte dokumentene.  
 
I henhold til pbl. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det 
kan dokumenteres at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge 
av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig 
ulempe som følge av tiltak. Hva som anses som tilstrekkelig sikkerhet vurderes på bakgrunn av 
formålet med tiltaket, og hvilke konsekvenser en eventuell hendelse kan få på det omkringliggende 
området. Fylkesmannen faglige råd er at skredfare og stormflo/havnivåstigning vurderes og at man 
rådfører seg med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er sektormyndighet på skred 
dersom det er behov. 
 
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven 
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf nml § 7). Før det fattes vedtak i saken må det skriftlig redegjøres for 
hvordan prinsippene §§ 8-12 er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes som en 
saksbehandlingsfeil. 
 
Ved spørsmål til Fylkesmannens uttalelse ta kontakt med den aktuelle saksbehandler i fagavdeling, 
se oversikt nedenfor. 
 
 
Med hilsen 
 
Trude Mathisen (e.f.) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
 

 
 
Anne Waagø-Hansen 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 
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Deres ref.: 
19/2970 

Vår ref.: 
2019/3542-5 

Arkiv nr.: 
413.2 

Saksbehandler: 
Oddbjørn Sæther 

Dato: 
07.02.2020 

Uttalelse - Dispensasjonssøknad Gnr 1 bnr 160 - Titran - planering terreng, ny 
molo og utlegg av flytebrygge - Frøya kommune - Trøndelag fylke 
Viser til oversending 17.01.2020 og korrekte vedlegg i sending 20.01.2020.  
Videre til vår tidligere uttalelse 28.10.2019 vedr tidligere foreslått løsning for nytt 
flytebryggeanlegg for samme eiendom. 
Forøvrig til våre uttalelser i forbindelse med tilgrensende reguleringsplan i vest (1/32). 
Det søkes om dispensasjon fra plankrav i kommuneplanens arealdel samt endring av 
planformål. 

Uttalelse 
De omsøkte nye tiltaka omfatter både vesentlige endringer på landsiden, etablering av ny 
molo ut i den smale dyprenna inn sundet som går langs sørsiden av sundet og er 
ferdselsområde inn til områder som er planavklart til småbåthavner sør og nord i 
Naftadjupet. 
Vi kan ikke se at grunnlaget for nok en gang å dispensere både fra plankrav og formålsbruk 
for utbygging på eiendommen er tilstede. Viser ellers til tidligere uttalelse. 
 

Kystverket tilrår at det utarbeidet reguleringsplan for området. 
 
Vedlegger en enkel skisse over område som kan være aktuelt å fastsette i en ny 
reguleringsplan til småbåtanlegg, og evt. en molo om slik blir aktuell. Nå omsøkte molo er 
så langt vi kan se, lengre enn ut enn avgrensningen som er vist i skissen, Da, både over 
vann og under vann, der sistnevnte er like begrensende for trygg ferdsel som den delen 
som er over vann. Påvirkning for vannutskifting bør også være tema som vurderes. 
Fyllingsfot/Molofot på sjøbunn, flytebrygger inkl. utriggere og undervannsfortøyninger fra 
disse må så langt vi ser det, ligge innenfor avgrensningslinjen. 
Tilvarende linjer gjelder for arealavgrensning for småbåter på naboplanen i vest (1/32). 
«Havneområde sjø» i planen er forøvrig her et delområde av det øvrige havneområdet 
opparbeidet på Titran for fiskeflåten. 

Midt-Norge
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Vår ref.: 
2019/3542-2 
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Saksbehandler: 
Oddbjørn Sæther 

Dato: 
28.10.2019 

Uttalelse - Dispensasjonssøknad - Flytting av flytebryggeanlegg ved gnr 1 bnr 
160 på Titran i Frøya kommune - Trøndelag fylke 
Viser til kommunens oversending 25.09.2019. 
Det bes om uttalelse til dispensasjonssøknad fra eier gnr 1 bnr 160. Søknaden gjelder 
etablering av nytt flytebryggeanlegg for flere båter ut fra vestre del av eiendommen. 

Det opplyses om at det nye anlegget skal være bedre egnet plassering enn eksisterende 
flytebryggeanlegg beliggende langs ytre/østre del av eiendommen. 

Uttalelse 
Kystverket fraråder at det gis dispensasjon for etablering av nytt flytebryggeanlegg som 
framstilt på kart i vedlagte søknad.  
Overflatedelen av omsøkte strekker seg ut til ca. halve bredden av sundet. I tillegg kommer 
nødvendige forankringsanlegg (ikke vist i søknad) som også kan medføre innskrenkning i 
bredde/dybdeforhold på den nordre og grunnere delen av sundet. Dvs at anlegget ved slik 
utforming vil medføre redusert farbarhet og sikkerhet ved bruk av sundet til ferdselsåre 
inn/ut fra Naftadjupet. 
Dybdeforhold er basert på eldre og mindre nøyaktige dybdekart, opptatt i forbindelse med 
mudring av Naftadjupet som del av den statlige fiskerihavneutbyggingen på Titran. Den 
dypeste delen av innseilinga er uansett langs land på sørsiden av sundet med 5m dybde, 
som søker korrekt opplyser vedrørende eiendommens eksisterende kai. Innseiling med 
fartøy av slik dybde vil ikke lenger kunne skje med et flytebryggeanlegg plassert som 
omsøkt. 
Etter vår mening bør flytebryggeanlegg primært skje sørøst for 1/160, hvor vi antar at det 
både er bedre vær-/bølgeforhold for slike anlegg, og samtidig ikke til hinder og samtidig økt 
fare for allmenn bruk av sundet Naftadjupet som ferdselsområde på sjø.  
Dersom det tenkes flytebryggeanlegg ut fra vestre del av 1/160, som i overflaten strekker 
seg mer enn 2-3m utenfor eksisterende kaifrontlinje 1/160, må det utarbeides en 
reguleringsplan med planområde som strekker seg over sundet. I forbindelse med planen 
må legges fram nytt dybdekart målt av fagkyndig firma med 1/2m dybdekoter fra 
Naftadjupet og vestover grunnpartiet. Kartleggingen vil være grunnlaget for hvor 
ferdselsarealet i sjø (innseilingen) eventuelt kan plasseres, og da eventuelt om det er plass 
for flytebryggeanlegg i tillegg. Se forøvrig reguleringsplan vest for søkers eiendom. 

Midt-Norge



 Side 2 

Kystverket kan ellers vanskelig se at søkers opplysninger om eksisterende 
flytebryggeanlegg kan vektlegges for å dispensere fra plankravet for et nytt anlegg. Vi kan 
ikke se at det foreligger tillatelse for anlegget fra Kystverket etter Havne og farvannsloven.  
 
Konklusjon: 
Kystverket kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å tilrå unntak fra 
plankravet. Søkers egennytte kan ikke vektlegges høyere/ gå foran samfunnsnytten i 
bruken av allment sjøareal. 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Harald Tronstad 

 
 
 
 
Oddbjørn Sæther 

regiondirektør senioringeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten signaturer 
 
 
 
Eksterne kopimottakere: 
Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 

 
 



Fra: post@titran.no [post@titran.no] 

Til: Anders Bakken Hekland [Anders.Hekland@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 24.02.2020 12:27:05 

Emne: Søknad Titran Rorbuer 

Vedlegg:  

Hei 

Etter nærmere gjennomgang av svar fra fylkeskommunen og sektormyndighetene trekker vi 

søknaden om bygging av molo. Bensinanlegg, utspregning, og opparbeiding av 

parkeringsområde ønskes for videre behandling.   

Hilsen Nils Ivar Årsund  

-- 

Sent from myMail for Android 
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Fra: Titran Invest AS <post@titraninvest.no>
Sendt: 31. januar 2020 13:13
Til: postmotak@froya.kommune.no
Emne: Klage på vedtak formannskap sak 12.20.

 
Ønsker å klage på sak 12.20 formannskap . Saken var oppe i formannskap 21.01.2020 Søker får tillatelse til å flytte 
en eksisterende flytebrygge fra der den ligger i dag til ny posisjon, 
      som er lengre  vest på eiendommen g.1. Br.160. Dette kommer til å skape trafikale problemer for meg og andre 
sjøfarende inn til og ut av Naftadjupet,viser til uttalelse fra Kystverket. 
Datert 28.10.2019 arkivnr.413.2 ref.2019/3542.2 saksbehandler Oddbjørn Sæter. 
I tillegg til disse opplysninger ser jeg på plasseringen på den omsøkte posisjon som krevende og det krever en molo i 
forkant som blir til enda større hinder for trafikken inn/ut av Naftadjupet. 
 
Mvh.Svein Viggo Johansen 
Daglig leder Titran Invest AS. 
Sendt fra min iPad 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: GNR 29/104  

Arkivsaksnr.: 20/357    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GNR 29 BNR 104 SALG AV TOMT - NESSET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Tomt nr 8, gnr 29 bnr 104, i Nesset boligfelt selges til Paulius Zablockis. Tomta har et areal på 1.672 

kvm. 

 

Kostnad framkommer som følger: 

 

Råtomt 1672 kvm 17 757 

Anleggskostnader 53 100 

Oppmålingsgebyr 7 592 

Gebyr tinglysing av skjøte 525 

Dokumentavgift 2,5% 1 771 

  80 745 

 

 
Kostnaden er prisjustert ihht KPI (18%). 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 
Paulius Zablockis søker om å få kjøpe tomt nr. 8 - gnr 29/ bnr 104 – i Nesset boligfelt. 

 

Nesset boligfelt er av eldre dato men ble utvidet i 1999. Det er 3 ledige tomter, 2 ledige etter dette 

salget. Tomtepris, som omfattet råtomt, anleggskostnader og gebyrer, ble fastsatt ved opparbeidelse av 

området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell 
tomt 

Ledig 1 

Ledig 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering: 

 
Det synes ikke være stor etterspørsel etter tomtene i Nesset boligfelt. Rådmannen foreslår derfor at 

tomtepris opprettholdes i samsvar med tidligere praksis og at pris justeres med konsumprisindeks.  

Rådmannen gjør oppmerksom på at tomtene i Nesset boligfelt, og andre kommunale felt, er blitt solgt 

med krav om tilbakeføring til kommunen dersom det ikke er satt i gang bygging innen to år etter 

tildelingsdato.  

 

Forhold til overordna planverk: 

 
Tomtesalg er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 
Råtomtpris, anleggskostnader og oppmålingsgebyr – kr. 80.745 – blir inntekt til kommunen som 

dekning av tidligere utgifter. Beløpet går inn på prosjekt 551332 – Tomtesalg. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: F11 &13  

Arkivsaksnr.: 19/934    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

NASJONAL TRANSPORTPLAN-  NTP 2022 - 2033 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Formannskapet vurderer innspill fra næringslivet som sentrale i tilbakemelding til 

Fylkeskommunen 

 Formannskapet oversender uttalelse som vist i saksopplysningene i denne saken som 

kommunens innspill til Nasjonal Transport Plan 2022 - 2033 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 Henvendelse fra Trøndelag Fylkeskommune 

 Notat Miniseminar NTP 

 Innspill fra Frøya Næringsforum 

 

Saksopplysninger:   

 

Uttalelse fra Frøya kommune: 

 

Fylkeskommunene er av Samferdselsdepartementet blitt bedt om å komme med innspill om 

prioriteringer på transportområdet for Nasjonal Transport Plan 2022-2033. I januar 2020 ble 

kommunen informert om at Fylkeskommunen skulle ha workshop i hovedutvalgene for 

Transport og Veg - HUT og HUV – i begynnelsen av februar. Deretter ble resultat fra 

workshop oversendt kommunene, mottatt 14. februar. Det forventes innspill fra kommunene 

innen 1. mars 2020. 

 

Resultat fra Fylkeskommunens workshop kan sammenfattes slik: 

 
 Helhetlige, effektive og bærekraftige løsninger – sjø, havn, veg og bane 

 Tidshorisont 20 år 

 Økning max last til 60 tonn på fylkesvei? 

 Kombinerte løsninger sjø og bane for laksenæringa 

 Insentivordninger for godsruter sjø 

 Varelagre Østlandet fremmer ikke bruken av sjøtransport i resten av landet 

 Viktig å videreutvikle kystområdet som et aktivt utviklingsverktøy – opp mot klimamål … 

 Bil eller båt – like fersk laks 



 Trøndelag MÅ stå samlet i NTP 

 Konsepter og strategi i stedet for tiltak (prosjekter) 

 Hva er vi sterk på – god på sjø! 

 Insentivordninger for å minske risiko for redere 

 Etterslep fylkesveier – konsept – alternativ finansiering (bompenger) 

 Elektrifisering av skip krever investeringer på land og på skip 

 Energi – vi må bygge ut vind og sol 

 

Frøya Næringsforum har vært i kontakt med de største bedriftene innen havbruk, service og 

leverandørnæring på Frøya. Dette er de aktører vi har på Frøya med størst behov for veistandard, 

beredskap, veisikkerhet, samt logistikk; Salmar ASA, Bewi Synbra Group, Scale Aq, Nutrimar og 

Frøya Transportsenter. Dette er bedrifter som til sammen har en omsetning på om lag 15 mrd kroner, 

som vokser i antall ansatte, antall fabrikker og i omsetning. De representerer til sammen ca 2000 

ansatte. Øyregionen står for mellom 15-20% av all lakseproduksjon i landet. I mærene rundt Frøya og 

Hitra vil vi anslå at det står verdier for rundt 10 milliarder kroner. Da har vi ikke hensyntatt Ocean 

Farm 1 med ca 1,5 mill laks. 

 

Transport 

 

Salmar har pt omkring 100 vogntog på opplasting hver dag, disse skal kjøre FV714 Lakseveien for 

videre til Gardemoen og kontinentet. 

Bewi Synbra Group har ca 60 trailere i døgnet som går fra Hamarvik og Nordskag på Frøya via Hitra 

og i regionen for øvrig. 

Scale Aq tar sin plast for rør og not fra Hallingdal, som videre produseres på Frøya og har i løpet av 

en 10 dagers periode eksport  av ferdig rør til en lengde  som tilsvarer ca 50 km til hele verden. 

 

Disse bedriftene har greid en ekspansjon helt i tet i verden, og står for en utvikling uten sidestykke. 

På tross av store transport- og logistikkostnader ifht lokalisering, har de sin hovedproduksjon på 

Frøya. 

 

Utviklingen innen havbruk representerer en fantastisk mulighet for å bidra til matproduksjon i et 

globalt perspektiv. Det gir noen regionale utfordringer både når det gjelder mobilitet for folk og 

transport av gods i befolkningslette men industritunge områder. Det vil stille krav om nye 

sammenhengende løsninger for godstransport både nasjonalt og internasjonalt. 

 

Endrede klimaforhold gjør at vi utsettes for stadig flere ras og skred. Dette bidrar til å gjøre 

planleggingen mere uforutsigbar og det øker kostnadene. Det er derfor behov for nasjonal kompetanse 

og beredskap for å kunne støtte regionale myndigheter. Trøndelag fylke bør be Staten intensivere 

transportsikkerhetsarbeidet gjennom en forpliktende utbyggingsplan i NTP, for å sikre riks- og 

fylkesvegene i hele landet mot ras og skred innen 2033. 

 

Store deler av FV 714  - Lakseveien, som fortsatt ikke er utbedret er underdimensjonert for den 

tonnasjen som i dag belastes. Vedlikehold blir bare brannslokking da underlaget/grunnlaget er altfor 

dårlig til den belastning som er i dag. Det må avsettes betydelig høyere summer til grunnarbeid og 

generelt veivedlikehold langs denne traseen. 

  

Behovene på vegområdet  - veier, bruer og tunneler - er langt større enn dagens økonomiske rammer 

forsvarer. Det er derfor behov for å finne løsninger og prosesser som gir mer veg for pengene. Det bør 

initieres et nasjonalt samarbeid for å bringe fram forenklede løsninger og prosesser knyttet til bygging, 

vedlikehold og drift av veg og veginfrastruktur. Samtidig bør vegeier gis tilstrekkelig frihet til å velge 

rasjonelle løsninger og prosesser. 

 



Det finnes ikke pr i dag en beredskap ved brann og andre uhell som bidrar til stenging av tunnelene. 

Det er uholdbart. I verste fall kan man sette et helt marked ute av spill i konkuranse med internasjonale 

markeder. Dette representerer en høy risiko for næringslivet på Frøya. Dette må utredes. Næringslivet 

på Frøya må ha forutsigbarhet. God infrastruktur er et konkurransevilkår. 

 

Fergeleiene på Flatval og Dolmøy bør settes istand for beredskap. 

 

Godsutfordringer 

 

Godsanalysene i inneværende NTP dokumenterer en kraftig økning i godsmengde på veg. Samtidig 

viser rapporten at potensialet for overføring fra veg til sjø og bane er minimalt med dagens 

virkemidler. Det mangler kunnskap om hvordan disse utfordringene kan løses nasjonalt og regionalt. 

  

Mangel på kunnskap er ei utfordring som næringslivet på Frøya ønsker å bidra til å løse i samarbeid 

med fylkeskommunen, departementet, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, næringsaktører og andre. 

Det forventes at de statlige organer forstår hvilken verdiskapning og utvikling vi opplever lengst ut mot 

havet. 

Evaluering av laksetransport på sjø er så langt at det tar for lang tid og koster for mye i omlastning 

samt at det er for lang vei på bil til nærmeste havn, selv om uttalelser fra workshop i Fylkeskommunen 

sier noe annet.  

 

Rehabilitering av tuneller setter oss igjen tilbake i tid og påfører næringslivet stor risiko og ekstra 

kostnader. Marginene er knappe nok som de er. 

 

Vi trenger også hurtigbåt som kan avlaste biltrafikken ifht tjenestereising og pendling mellom Frøya og 

Trondheim. 

I tillegg har vi pr dag pendling med ca 300 biler mellom Frøya og Hitra. En ny direktebåt rute kunne 

ha avlastet veg med om lag 15-20% Vi har pr i dag ikke et eksisterende kollektivtilbud for 

tjenestereiser og pendling. 

Det kjører i dag 2600 biler igjennom Frøya tunnellen i døgnet. Dette er en økning på 30% siden 2017 

og det er ingen grunn til å tro at denne trafikken vil bli mindre. 

 

Vi ber om at Nasjonal transport plan tar inn over seg de utfordringer næringslivet her i øyregionen har 

ifht transport og logistikk. Vi opplever en unik næringsvekst. Dette må ivaretas på en slik måte at man 

fortsatt kan vokse med bakgrunn i de mulighetene som finnes og den etterspørselen vi opplever pr i 

dag. Sjømatproduksjon er en av de mest voksende næringer. «Verden må ha mat» 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen vurderer innspill fra næringslivet som sentrale i tilbakemelding til 

Fylkeskommunen. Rådmannen foreslår derfor at saksopplysninger (over) skal ligge til grunn 

for tilbakemelding fra Frøya kommune. 

 

 

 

 



Postadresse:Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer

Telefon:74 17 40 00 | Epost:postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr:817 920 632

Notat Miniseminar
Nasjonal Transportplan
Hovedutvalg Veg og Hovedutvalg Transport

Gunnstein Flø Rasmussen, 13.02.2020
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Notat fra miniseminar/workshop i Hovedutvalg for transport og Hovedutvalg for
veg 4. februar 2020.

Bakgrunn

Det ble i forbindelse med møter i hovedutvalgene veg og transport arrangert et
miniseminar/workshop om ny Nasjonal transportplan. Program og presentasjoner er lagt
ved. Det er ikke gjort noe vedtak, men målet med notatet er å gi en retning på diskusjoner,
prioriteringer og føringer fylkeskommunen kan tenke seg inn i arbeidet med Nasjonal
transportplan. Trøndelag fylkeskommunes vedtak vil først gjøres gjennom HUV og HUT
1.april, så i fylkesutvalget 14. april for endelig vedtak i fylkestinget 22.april.

Gods

Gods var et område som ble godt diskutert. Det ble poengtert at det er viktig å se hele
godsbildet når man jobber med NTP. Trøndelag er en del av en lenke mellom sør og nord og
ikke minst østover. Alt nordfra skal gjennom fylket vårt. Målet er godshåndtering, og ikke
det bestemte tiltaket. Det er viktig at vi gjør det RETTE, fremfor å grabbe til oss penger til
prosjekt som ikke er bærekraftig Hovedmål: Utvikle helhetlige, effektive og bærekraftige
logistikk- og infrastrukturløsninger på sjø, havn, veg og bane basert i helhetlig kunnskap på
tvers av sektorer.

Når det gjelder godsterminal ble det etterlyst hurtiggang i torgårdutredningen og videre
sagt at vi må vite at Alnabru har kapasitet til å ta imot økningen før man etablerer ny
godsterminal på Torgård. Derfor er det viktig at man ikke prioriterer dette i første periode.
Videre ble det stilt spørsmål om hvor lang tidshorisont skal vi ha? Hvordan sikrer vi det som
er bestemt? La oss få en godsterminal som håndterer godset i de neste 20 årene. Så kan
man tenke videre på det som kommer i en lengre tidshorisont. Skal vi gå inn å bruke veldig
mye penger på en godsterminal når vi ikke vet om dette er fremtiden etter 2040? Vi vet
ikke om det er Torgård vi trenger, men vi trenger de pengene, og noe av de avsatte
midlene i NTP til godskuntepunkt sør for Trondheim må brukes til kunnskap for å sikre at
tiltaket bygger opp under Trondheim og Trøndelag sine behov, slik at vi ikke velger feil
prosjekt kun for å få pengene. Dagens terminalstruktur fremmer ikke bruken av
sjøtransport i resten av landet, det tenkes ikke i transportkorridorer. Heggstadmoen er en
del av løsningen å frigjøre Brattøra, skal skje i overskuelig framtid, men Torgård blir for
lengt framme. Ingen investering i godsterminal for bane før det er god nok kapasitet i
nettet fram til Trøndelag.

Videre ble det poengtert at det viktigste er å få på plass en god godsterminalløsning for
hele regionen. Og regionale naboer. Det meste av godset kommer fra utenfor Trønderlag.
Gods må ikke fortette innfartsårene til Trondheim. Målet er godshåndtering, ikke 1,2 mrd.
til Torgård. Vi har tenkt for mye sektorvis; vi har ikke den rette kunnskapen; ja, viktig å
beholde torgårdpenger, men viktigere at vi gjør det rette, basert på helhetlig kunnskap.

Et viktig budskap var behovet for helhetlig kunnskap om gods. Vi må øke
kunnskapsmengden og finne ut hvordan vi skal forberede oss på veksten vi vet kommer. En
av de viktige oppgavene i denne omgangen er å besøke de forskjellige kunnskapssatsene
så vi kan få samlet kunnskapen inn i en regional kunnskapspakke. Hovedmålet med
forprosjekt i kunnskapspakke gods er å peke på de viktigste forskningsspørsmålene som vil
gi mest kunnskap for godstransporten. I prosjektet er unikt samarbeid mellom instituttene,
spesielt med prosjektet som illustrerer problemet med samarbeid mellom
transportsektorene. Viktig å jobbe for å skaffe oss kunnskap og jobbe for de riktige
prosjektene. Løser vi ikke dette problemet, løser vi ikke det fremtidige
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fremkommelighetsproblemet. Den forrige godsanalysen sa ingenting om hvor god eller
dårlig den godssituasjonen var.

Endring i forbrukeradferd, postordrehandel har eksplodert, fortetning i by, har man ikke
terminaler «lager man seg en terminal» og bylogistikken sliter under vareleveranser.
Samtidig er forretningsmulighetene innen fremtidig transport er store. Hvordan frakter vi?
En ting er hvor man lander og kommer til vegen. Vi har kommet langt når vi tenker dør til
dør og ser transportformene sammen, vi har ikke noe felles godsforum eller
transportforum, men det handler om å faktisk gjør det snart.

Videre ble det diskutert om veg, bane og sjø i forhold til godstrafikk. Det ble spurt spørsmål
om vi vet hva det innebærer å tillate økningen av maksimal godslast per kjøretøy til 60
tonn på fylkesvegnettet? Dette må vi skaffe oss kunnskap om, men vi vet at det er svake
kanter. Videre ble det sagt at teknologiskiftet vi vet er mulig er det viktig å få utløst. Dette
inkluderer godsløsninger for å sørge for mindre gods på veg.

Eksportnæringa (Laks) ønsker at man ser på kombinerte løsninger knyttet til sjø og bane.
Ikke bare det ene eller det andre. Der er ikke noe alternativ å svekke jernbanen for å satse
på å nå overføringsmålet kun ved sjø. Det har ikke noe å si om det kommer via hav veg
eller bane, det skal dør til dør. Videre må det stilles tydelig hvilke krav som skal legges for
godsnæringen fra det offentlige og knytting mellom bil, bane og sjø. Vegene har ikke
kapasitet til å ta opp all godstransport og det må være en intensivordning som gir støtte til
oppstart av godsruter på sjø som kan avlaste veg

Hva skal vi prioritere? Vi skal prioritere veg, jo mer vi får over på sjø og bane jo mer
avlaster det vegene, i utgangspunktet må godset via veg for å komme ut til havnene og
terminalene. Det bør komme en pakke med tiltak for fylkesveg med store godsmengder.
Det at alt gods må gjennom trønderlag, er ett godt argument for å få penger til E6.

Videre ble det sagt at dagens struktur med varelagre på Østlandet fremmer ikke bruken av
sjøtransport i resten av landet og direkteruter til kontinentet vil bidra til å flytte mer gods
over til sjø

Hvis flytte store volum, må det sterkere insentiver til. Dagens fra veg til sjø-ordninger i dag
er ikke sterk nok; bonus kommer for sent/i etterkant. Hvis en kommersiell part kan skalere
opp tidligere. Næringslivet øker i volum. Vi klarer ikke å bygge nok veger. Viktig med
samarbeid mellom aktørene og politikere.

Når det gjelder å øke sjøtransporten ble det sagt at det er viktig å videreutvikle
kystområdet som aktivt utviklingsverktøy. Gjøre det mer miljøvennlig og kostnadseffektiv
for sjømattransport. Øke sjøtransportens bidrag til nasjonale og internasjonale klimamål.
Næringa er der, laksenøringa snakker med transportnæringa og det jobbes med
direkteruter opp langs vestlandskysten. Initiativ fra laksenæringen selv. Ingenting har det
så travelt som en død laks – det stemmer ikke. To pilotprosjekt har transporter fersk laks
via båt til kontinentet, og den har vert like fersk som via bil når den kom frem. Nå er vi
klare for å sette i gang ordentlige prosjekter. Det er en uttalt vilje til å overføre volum fra
veg til sjø og bane. Dette var utopisk for ett par år siden, nå er det reelt. Vi trenger
overordnet kontrolltårn-løsning. Seile langt, kjøre bil kortest mulig, kortbildistribusjon
trenger vi. Ingen eller minimal økning i transittid. En tror at fremtidens transportgrunnlag
blir bestemt av vareeierne. Være tett på dem, lytte til dem, og ta avgjørelser som er i tråd
med tankene deres. Laks er hovedveksten i eksport, får man til skikkelige havneløsninger,
sparer vel man viktige vegprosjekter virkelige satsninger på havner. Viktig med bedre
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løsninger på land for å få til en bedre løsning for «last mile» og som kan bygge opp under
mer gods på sjø og bane. Kysten må sees som en hovedfartsåre for gods som mater på
tvers inn i landet. Viktig å kombinere bane og sjø og knytte dette sammen og legge til rette
for dette igjennom kraftsamling om sjø og bane.

Mål

Det er viktig å fokusere på målene og konseptene. Trøndelag må stå samlet i sine innspill til
NTP. Ikke noe er verdt noe om trønderlag ikke er enig med seg selv.

En løsning kan være å lage søkbare potter for å nå målene. Behov for søkbare potter i
stedet for tiltak; gir mer styring på økonomi og smartere løsninger.

NTP må ha en innretting mot konsepter og strategi. Tiltak må nedtones og må ha
målstyring som gir retning og da vil tiltakene kunne endres i takt med utviklingen.
Beredskap er også viktig for hvilke prioriteringer som skal vektlegges. Kunnskap må jobbes
mer med, vi trenger et grundig kunnskapsgrunnlag som kan gi oss en retning og
begrunnelse for prioriteringer. Synliggjøre reelle behov med realistiske investeringsbehov
og balansert utvikling.

Det må være helhetlig samfunnsøkonomiske analyser som tar inn over seg alle
transportformer. Stresstest av prosjekter for å få riktig tiltak for å nå målet. Infrastrukturen
vil være lik som i dag i framtiden, men transportbærere vil kunne utvikle seg og gi nye
muligheter.

Byvekst må være en av innspillene til NTP for å komme godstransporten i møte. Når vi blir
bedt om å prioritere, fare for strekk mellom storting/regjering og nedover. Vi må bli tøffere;
trenger å ligge på høyere nivå; sterkere behov for konsepter. Med konsepter vil vi kunne
utvikle oss i tråd med disse. Nå for mye trekk av tiltaksliste. Vi må ha ambisjoner om
fremtidsrettede løsninger; må være klare på prioriteringer.

Tidsaksen; hvor lang planleggingshorisont skal vi ha? Vi som nasjon må være et
foregangsland for utvikling av teknologi. Må forholde oss til en tidshorisont som er nyttige
for oss nå. Må være forberedt på rullering.

Vi er mer enn noen gang i en omstilling. Klare omstillingen og slippe tak i prosjektene vi har
holdt så hardt i. Spørsmål om målene. Viktig å forankre mål også hos andre partnere som
er opptatt av samferdsel. Viktig at vi klarer å omstille oss og være tydelig på målene som
skal oppnås (Krf)

NTP er alt for mye tiltaksliste i dag og man risikere en større avstand fra Storting til fylket
fordi man må være enig lokalt. Må synliggjøre det reelle behovet vårt i Trøndelag.

Vil snu på det, signalisere og innrette mot konsepter, på ett høyere nivå. Vi vet ikke
hvordan fremtidens hverdag ser ut, vi skal ikke se på tiltakene, men konseptet. Legg
overordnede mål, alt for mye tiltaksliste, der er enorme endringer, sikkerhetspolitiske
bildet, infrastrukturen i tiltakene vi har behov for må og endres, vi er vertskapsnasjon for
transport av styrker ifb. NATO, som må og ligge i en føring, hver for oss er man opptatt for
sin nisje, men det er ikke nødvendigvis i tråd med helheten.
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Hvis vi har en erkjennelse på at vi er for opptatt for tiltakene, klima befolkningsstrukturen,
økonomi er viktige parametere, hva er vi sterk på? Mye kunnskap, god på sjø, = merverdi?
Hvordan kan utfordringene gi oss noen fordeler og styrker vi er gode på? Krever en stor
omlegging. Torgård er ett godt eksempel, vi har tidligere hatt 3 forskjellige strategier, veg
bane, luft, og så lagt dem sammen, vi må klare å henge med nå når det går kjapt
fremover. Vi trenger kunnskapspakken for å vite mer. Vi er på rett spor, vi trenger noe
billigere, men kanskje trenger vi mer informasjon for å vite at vi løser godsutfordringen i
Trøndelag.

En viktig komponent er å dra folk sammen. Forskning kan være mye, men vi vil ha
konkrete problemstillinger slik at man kan komme med verktøy til løsninger. Ett av
verktøyene er samfunnsøkonomiske analyser, men man må vite hva man skal måle på
ellers kan man få dem til å vise akkurat det man ønsker at dem skal vise.

Ikke innkasser gevinstene før de er der. Hold fast på det man har startet på slik at man
kommer i mål med det, 2 tog i timen er bare ett trinn, bygger man dobbeltspor kan man
øke mot 3 og 6 tog i timen, økt vegkapasitet gir økt trafikk. Mennesker bør kanskje og i
større grad legges til rette for at man kan reise med tog. Det å løse persontransport,
hjelper og godstransport.

Om statsbudsjettene blir mindre og strammere, blir mindre penger til infrastruktur, man må
bruke pengene smartere og mer effektivt, da må man gjøre det i samarbeid med næringa.

Nye løsninger og innkjøpsmakt

Etterspørsel etter nye løsninger må komme gjennom offentlige anskaffelser. Det offentlige
har betydelig makt. Det må reguleres gjennom endring av forskrift, lov ol. Det politiske kan
her ta en rolle. Næringslivet løper og kjøper, Asko utfordrer lastebiler på å bli miljøvennlige.
Er etterspørselen der så kommer næringen etter. Spille på lag med entreprenørene og
næringslivet (à la Nye Veier sin metodikk?) Ta med entreprenører tidligere i prosessen slik
at man kan få gode løsninger inn på banen tidligere.

Sjø

Incentivordninger må rigges for å minimere risiko for redere. Slik at vi får til forsøk som
prøver å endre ting slik det er i dag. Skikkelige havneløsninger der hvor eksporten er stor
er viktig. Tilgjengelig areal i havnene er veldig viktig for Havnealliansen. Dette for å
videreutvikle og kunne sørge for gode løsninger for næringa. Incentivordninger må rigges
for å minimere risiko for redere.

Jernbane

Ikke glem at et prosjekt er ikke ferdig før det er ferdig – fullfør det vi har startet på –
Trønderbanen! Der er ikke noe alternativ å svekke jernbanen for å satse på å nå
overføringsmålet kun ved sjø. En god tanke at man ser på løsninger for å få overført mer
gods til bane. Får vi penger til dobbeltspor, er det vits i dobbeltspor hvis ikke resten av
landet og banen og blir bedre. The green missing link for godstransport på jernbane.

Hvis man bare får sortert litt, får nye tog, vi har fått en elektrifiseringsbeslutning, til
Stjørdal, ikke til Storlien, litt planmidler for byvekstavtalen, vi må holde prosjekter i live til
de er gjennomførte. Vi må se videre på nullutslippsløsning, eller om det blir elektrifisering
eller batteriløsninger. Skal vi få til flere tog må vi ha dobbeltspor, det skal godstog inn det
skal fjerntog inn. De skulle se på den samfunnsøkonomiske nytten av Torgård, nytten er
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ganske dårlig. Bane nord ville se på Heggstadmoen, en enkel løsning på Heggstamoden
mener at det er en enkel løsning som er mulig.

Må ha dobbeltspor mellom Trondheim og Steinkjer. Se på Ofotbanen for å se kombinering
mellom bil, båt og bane. Hva er vi villig til å gi opp? Nattog vs. gods? Bane vs. sjø? Nattog
vs. trailere? Styrke jernbanen er det viktigste om alt skal igjennom Trøndelag.
Banekapasitet til gods er interessant, men man må se ting i sammenheng, hvor vi kan
gjøre litt sånn og litt sånn, så kunne det funket godt sammen. Alnabru må prioriteres, før
man kan investere i jernbaneterminal, før det bør man bygge opp havnene.

Man trenger ikke kutte ut nattog for å få plass til flere godstog om natten, for det er mye
uutnyttet kapasitet. Knytningen mellom bane og sjø er viktig.

Fylkesvegene

Etterslepet på fylkesvegene må løftes inn i et konsept for å oppnå målene for bærekraft.

Etterslepet på fylkesveger er større enn på riksveger, næring og befolkning må utfordres på
bompengeprosjekter. Vi skal ikke gi ifra oss ansvaret, men det skulle vært en annen
finansieringsmodell.

Riksveg

Når man bygger ut E6 så dreier man konkurransen bort fra bane hvis man ikke fikser banen
samtidig. Samtidig er det andre som mener en bør ha firefeltsvei igjennom Trøndelag med
helhetlige godveilenker som mater inn til riksveinettet.

E6, fylkesvei, intensivordninger for overføring og kunnskap er en pakke vi må spille inn til
NTP.

Klimaomstilling

Ungdommen er positiv, delingsøkonomien vil forebygge ensomhet men og gi klimagevinst.
Forskjellige utfordringer i og rundt trondheim, i innlandet og langs kysten. Folk bor
forskjellige steder, men folk har også hytter. Melhus- trondheim er den pendlerruten som
brukes mest. Aldersutfordringer blir store i fremtiden, om 10 år blir veldig mange gamle, og
trenger gode helsefremkommelighetstilbud, mange av dem bor der tilgangen på transport
er dårlig.

Skal vi nå 1.5 graders målet, må ned fra ett snitt på 16 Tonn per innbygger, ned til 2 Tonn
per innbygger i Trøndelag. Hvilke muligheter har vi å gjennomføre tiltak i Trøndelag?
Tiltakskostnad i tiltak per tonn, Klimakur 2030: elektrifisering er mye av det som det er
regnet på. Elektrifiseringsprosjekter i transportnæringen utgjør 34% av de mulighetene
som er utredet, skal annen næring over på elektrifisering krever det betydelige
investeringer. Elektrifisering av skip krever investeringer på land, men og på skipene. Når
man planlegger infrastruktur fremover, har vi vurdert hva vi tror vil være varig
infrastruktur, gitt enhver teknologisk endring, hva må man være fleksibel på, der det
kommer nye tekniske løsninger på, på kort og lang sikt? Er det sikkert at man skal bygge
denne infrastrukturen?

I hvilken grad skal NTP være ett verktøy for å nå klimamål, eller skal klimamål være ett
delmål under transportnytten til NTP? Hvilket andre mål enn transportnytte skal ligge til
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grunn for ønskelista vi sender inn til staten. Er NVE involvert? I krav til infrastruktur og
ekstremvær osv.

Naturen tar seg til rette i perioder og vi burde bygge for å tilrettelegge for det.

Teknologi

Droner er her, hyperloop er her, el-ferjer er her. Mange går og sykler. Autonome biler har
sterke aktører som holder på. Vi kan bli ett foregangsland på det her, og næringslivet vårt
kan tjene mye penger på det her. Vi er god på teknisk avanserte ting, vi har mye
spisskompetanse.

Vi må tilrettelegge for deling. Vi har en høy andel vannkraft, men skal man skifte ut alt av
bensin og diesel, trenger man mer fornybar energi, vi har ikke plass til så mye mer
vannkraft, men vi må bygge ut vind og sol, vi kan ikke styre været, så vi må finne gode
måter å lagre energien på.

Privatpersoner trenger ikke kjøpe bil i fremtiden, autonome bilparker er transportruter. Ikke
noe problem å kjøre til og fra fest.

Når noe er vedtatt, og skal iverksettes, er det ikke nødvendigvis riktig prosjekt lengre. Tar
noe for lang tid må man dobbeltsjekke at det er riktig tiltak. Det som var sant i går er ikke
nødvendigvis sant i morgen.
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NTP 2022-2033: Utarbeidelse av innspill om 

prioritering av tiltak i Trøndelag 

 

I vedlagt brev datert 21.11.2019 inviterer Samferdselsdepartementet fylkeskommunene 

til å bidra i det videre arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. 

Departementet ønsker nå forslag til løsninger som skal håndtere de sentrale 

utfordringene på transportområdet. Løsningene kan være prioriterte satsingsområder, 

prosjekter eller konkrete tiltak.  

 

Det er viktig at innspillet fra Trøndelag fylkeskommune er utarbeidet i samspill med 

kommunene og andre interessenter i fylket, så Trøndelags fellesinteresser kommer godt 

frem. Fylkeskommunen ønsker derfor en dialog med kommuner og andre interessenter i 

tiden fremover og legger opp til en prosess hvor det gis anledning til lokale innspill.  

 

Fylkesutvalget tok den planlagte innspillsprosessen til orientering i sak 336/19. I 

henhold til denne prosessen sendes nærværende brev til fylkets kommuner for å 

informere om hvordan fylkeskommunens innspill vil bli utarbeidet. 

 

I løpet av 2019 ble fylkeskommunene invitert av Samferdselsdepartementet til å komme 

med ulike innspill i flere omganger til NTP 2022-2033. Ett av disse innspillene omhandlet 

hovedutfordringene innenfor transportområdet. Fylkesutvalget behandlet Trøndelag 

fylkeskommunes svar på dette i sak 114/19. Innspillet er vedlagt, og kommunene 

oppfordres til å settes seg inn i dette, da det legger premissene for det nye innspillet. 

 

Trøndelag spilte inn følgende hovedutfordringer: 

 

1. Ressursutnyttelse 

o Økt samfunnsnytte for prosjekter i NTP 

o Teknologiskifte 

 

2. Mobilitet 

o Mobilitet i, mellom og utenfor byene i Trøndelag 

o Veksten langs kysten 
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3. Veiutfordringer 

o Ras, flom og skred 

o Veistandard inkl. bruer og tunneler 

 

4. Godsutfordringer 

o Kunnskapsbehov 

 

5. Det offentlige som regulator 

o Hindringer for ny teknologi og forretningsmodeller 

o Klima 

 

6. Annet 

o Byvekstavtalene 

o Trafikksikkerhet 

 

Departementet har satt følgende krav til innholdet i det nye innspillet fra 

fylkeskommunen:  

  

 Forslag til løsninger i prioritert rekkefølge. 

 Løsningene må være egnet til å håndtere de identifiserte utfordringene. Det er 

viktig at sammenhengen mellom utfordringer og forslag til løsninger er godt 

beskrevet. 

 En redegjørelse for i hvilken utstrekning fylkeskommunen prioriterer å 

gjennomføre løsningene på områder hvor den selv har et ansvar. 

 Forslag til hvordan fylkeskommunen kan bidra til kostnadsreduksjoner og 

redusert planleggingstid i foreslåtte løsninger. 

 

Fylkeskommunen ber de som vil fremme høringsinnspill om at alle innspill til 

fylkeskommunen overholder de samme kravene til prioritering av løsninger og 

beskrivelse av sammenheng mellom utfordringer og løsninger. Dette vil være 

avgjørende for muligheten for å få gjennomslag for ønskede løsninger i NTP 2022-2033.  

 

For å sikre at spesielt kommunene involveres på mest hensiktsmessig måte, legges det 

fra fylkeskommunens side opp til følgende prosess: 

 

1. Workshop med hovedutvalgene for Transport og Veg avholdes den 4. februar. 

2. Resultat fra workshop sendes som et grunnlag for innspill fra kommuner, 

regionråd og relevante organisasjoner, med innspillsfrist 1. mars. 

3. Møter med regionråd i løpet av februar måned. 

4. Behandling i hovedutvalgene for Transport og Veg 1. april. 

5. Behandling i Fylkesutvalget 14. april. 

6. Sluttbehandling i Fylkestinget 22. april. 

 

Fylkeskommunen ønsker å understreke at det er mulig å komme med innspill allerede 

nå, uavhengig av den planlagte prosessen. Hver enkelt kommune oppfordres til å bidra 

på den måten som kommunen ser seg tjent med, i lys av blant annet egne prioriteringer 

og ressursbruk. 

 

Brevet sendes til alle kommuner og regionråd i Trøndelag. 
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Ved spørsmål kan rådgiver Gunnstein Flø Rasmussen kontaktes på enten e-postadresse 

gunras@trondelagfylke.no eller på telefonnummer 911 11 635. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Erlend Solem        Øyvind Rinbø 

Fylkesdirektør for samferdsel      Rådgiver 
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NTP 2022-2033: Invitasjon til å komme med innspill om prioriteringer på 
transportområdet 

Det er i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 lagt opp til at 
fylkeskommuner, de fire største byene og Sametinget inviteres til å gi innspill til prioriteringer 
med utgangspunkt i bl.a. de identifiserte utfordringene. 
 
Hensikten med dette brevet er å invitere fylkeskommunene, de største bykommunene, 
Sametinget og KS til å fremme sine forslag til prioriterte løsninger for å håndtere 
utfordringene på transportområdet de kommende årene.  
 
Bakgrunn 
Samferdselsdepartementet viser til vårt brev av 11. januar i år til fylkeskommunene, de 
største bykommunene, Sametinget og KS. Brevet beskriver en ny modell for prosess og 
organisering av arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033. Av brevet fremgår det at 
departementet vil invitere fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget til å 
komme med egne innspill i flere omganger.  
 
Regjeringen har satset betydelig over hele landet på samferdselsområdet de senere årene. 
For å skape gode bo- og arbeidsmarkedsregioner og å øke næringslivets konkurranseevne 
gjenstår det likevel utfordringer som må løses og behov som må dekkes. Regjeringen har en 
nullvisjon for drepte og hardt skadde, og transportsektoren skal bidra til oppfyllelse til Norges 
klima- og miljømål. Samtidig erfarer vi at store kostnadsøkninger i prosjektene som ligger i 
inneværende NTP gjør det krevende å få realisert alle planlagte tiltak. Parallelt med en 
krevende kostnadsutvikling vil det statsfinansielle handlingsrommet ventelig bli mindre i 
årene fremover. Dette gjør det nødvendig å tenke nytt om både hvordan vi prioriterer 
prosjekter som tas inn i Nasjonal transportplan, og hvordan vi prioriterer og optimaliserer 
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prosjekter som har blitt en del av planen. Denne omleggingen krever felles innsats fra mange 
aktører, og vilje til å prioritere slik at vi får mest mulig igjen for de midlene staten bruker på 
transport. Den raske teknologiske utviklingen vil få betydning for hvilke transportløsninger 
som bør velges og åpner for nye muligheter for en mer kostnadseffektiv transportpolitikk.  
 
Samferdselsdepartementet vil utforme neste nasjonale transportplan slik at den møter 
utfordringene og omstillingene vi står overfor fremover. Et første trinn i arbeidet med den nye 
transportplanen har vært å få kartlagt utfordringene på transportområdet. 
 
Vi innledet arbeidet ved å invitere fylkeskommunene, de fire byområdene og Sametinget til å 
komme med innspill om hovedutfordringer på transportområdet. Dette skjedde i første 
omgang i brev av 18. februar i år med frist 10. mai.  
 
Samferdselsdepartementet mottok innspillene innen fristen i mai måned. I etterkant har 
departementet fulgt opp og invitert til regionale møter i den politiske kontaktgruppen som fikk 
presentere sine innspill i dialog med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. 
Departementet verdsetter de innspillene som er sendt og mener de er nyttige i det videre 
arbeid med neste nasjonale transportplan.  
 
Regjeringen er opptatt av å ha et best mulig kunnskapsgrunnlag for arbeidet med Nasjonal 
transportplan 2022-2033. Alle innspill departementet har fått og får til arbeidet med nasjonal 
transportplan blir gjort tilgjengelig på: https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-
kommunikasjon/nasjonal-transportplan/id2475111/. Her ses også departementets 
oppsummering fra de regionvise møtene i politisk kontaktgruppe.  
 
Samferdselsdepartementet har innledet dialog med næringslivet, arbeidstakerorganisasjoner 
og interesseorganisasjoner om ny nasjonal transportplan. Vi har også invitert disse aktørene 
til å gi innspill på utfordringene på transportområdet. Innspillene vil legges ut på vår nettside. 
 
Invitasjon til å komme med innspill om prioriteringer 
Samferdselsdepartementet går nå inn i en fase i arbeidet med ny Nasjonal transportplan der 
oppmerksomheten vil bli rettet mot løsningene som skal håndtere de sentrale utfordringene 
på transportområdet. Løsningene kan være prioriterte satsingsområder, prosjekter eller 
konkrete tiltak.   
 
Samferdselsdepartementet vil utarbeide en mer strategisk og overordnet Nasjonal 
transportplan, der det legges vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og måloppnåelse. Det 
vil være viktig å sørge for fleksibilitet slik at planleggingen kan tilpasses samfunnsmessige 
endringer og teknologisk utvikling. I en overordnet og langsiktig planlegging legges det til 
grunn at de viktigste utfordringene håndteres først. Departementet vil innrette meldingen om 
Nasjonal transportplan slik at det gis større handlingsrom i gjennomføringen, og 
utfordringene kan løses mest mulig effektivt. Dette innebærer også at plangrunnlaget må 
innrettes slik at det i større grad vektlegger de utfordringene som skal løses, og ikke konkrete 
virkemidler og tiltak.   



 

 

Side 3 
 

Samferdselsdepartementet vil i tråd med dette be om et plangrunnlag for siste del av 
planperioden uten konkrete prosjekter. I første seksårsperiode ber departementet om at 
virksomhetene fortsatt foreslår prioriteringer på konkrete prosjekter og tiltak, samtidig som 
planen også for denne perioden vil løftes til et mer strategisk og overordnet nivå. 

Departementet vil i løpet av kort tid be transportvirksomhetene om å fremme sine forslag til 
løsninger og prioriteringer av ressursbruken i perioden 2022-2033. Prioriteringene skal 
gjøres innenfor beregningstekniske økonomiske planrammer. Fristen for dette oppdraget er 
13. mars 2020. 
 
For Samferdselsdepartementet er det viktig å få fylkeskommunenes, de største 
bykommunene og Sametingets forslag til prioriterte løsninger som mest mulig effektivt svarer 
ut de viktigeste utfordringene. Innspillene vil bli gjort tilgjengelige på departementets 
hjemmeside.  
 
Vi ber om at følgende vektlegges i arbeidet med innspillene:  

 Forslag til løsninger blir fremstilt i prioritert rekkefølge. 
 Løsningene må være egnede til å håndtere de identifiserte utfordringene. Det er viktig 

at sammenhengen mellom utfordringer og forslag til løsninger er godt beskrevet.  
 Fylkeskommunene og storbykommunene bes om å gjøre rede for i hvilken 

utstrekning de prioriterer å gjennomføre løsningene på områder hvor de selv har et 
ansvar. 

 
I vurderingen av innspillene vil Samferdselsdepartementet vektlegge følgende:   

 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og effektivitet vil tillegges betydelig vekt både i 
utvalget av aktuelle løsninger og utforming av løsningene som presenteres i Nasjonal 
transportplan.  

 Målstrukturen for Nasjonal transportplan 2022 – 2033, jf oppdrag til 
transportvirksomhetene om prioriteringer.  

 Nasjonal transportplan gjelder hele landet og det må legges til grunn realistiske 
forventninger om fordelingen av ressursbruken på transportområdet i de ulike 
landsdelene.  

 Det pågår en betydelig og rask teknologisk utvikling som vil ha sterke implikasjoner 
på sentrale forhold i transportsektoren; fra trafikal adferd og etterspørsel til nye og 
mer effektive transportløsninger og forretningsmodeller. På denne bakgrunn er det 
viktig å unngå å gjøre store investeringsbeslutninger i løsninger som er spesielt 
teknologiske sårbare.  

 
Samferdselsdepartementet viser til at fylkeskommunene og kommunene påvirker 
kostnadene til offentlige og private prosjekter. Fylkeskommunene og kommunene bes 
komme med forslag til hvordan de kan bidra til kostnadsreduksjoner og redusert 
planleggingstid i foreslåtte løsninger.  
 
  



 

 

Side 4 
 

Frist og videre arbeid 
Vi inviterer til å sende skriftlige innspill med prioriterte tiltak innen 14. mai 2020. 
Samferdselsdepartementet legger opp til å gjennomføre regionale møter i den politiske 
kontaktgruppen våren/tidlig høst 2020, der det blir gitt anledning til å presentere forslag og å 
drøfte disse med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Raasok (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 Jan Fredrik Lund 
       Prosjektleder  
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
Avinor AS 
Jernbanedirektoratet 
Kystverket hovedkontoret 
Miljødirektoratet 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Nye Veier AS 
Sjøfartsdirektoratet 
Vegdirektoratet 
 
  



 

 

Side 5 
 

Adresseliste 
Akershus fylkeskommune 
Aust-Agder fylkeskommune 
Bergen kommune 
Buskerud fylkeskommune 
Finnmark fylkeskommune 
Hedmark fylkeskommune 
Hordaland fylkeskommune 
KS 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
Nordland fylkeskommune 
Oppland fylkeskommune 
Oslo kommune - Byrådet 
Rogaland fylkeskommune 
Sametinget 
Sogn og Fjordane fylkeskommune 
Stavanger kommune 
Telemark fylkeskommune 
Troms fylkeskommune 
Trondheim kommune 
Trøndelag fylkeskommune 
Vest-Agder fylkeskommune 
Vestfold fylkeskommune 
Østfold fylkeskommune 
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Svar på brev: NTP 2022-2033. Invitasjon til å 
komme med innspill om hovedutfordringer på 

transportområdet  

Viser til brev datert 18. februar 2019. Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune har 

behandlet saken i møte 07.05.2019 sak 114/19 og vedtatt følgende innspill: 

 

Samferdselspolitikken er viktig for utviklingen av Trøndelag fram mot 2030. 

Befolkningsøkningen i Trondheimsregionen krever langsiktig planlegging innenfor både 

veiutbygging og kollektivtrafikk. Det må legges til rette for god distriktsutbygging 

gjennom effektive transportløsninger i hele det vidstrakte Trøndelag. Regional utvikling 

krever gode veier og sammenhengende kollektivtransport.   

  

Fylkesutvalget vil i innspillet til NTP-prosessen legge vekt på den digitale 

tilgjengeligheten gjennom bedre utbygd bredbånd og mobildekning. Tilgang til god 

digital infrastruktur/ høykapasitets internett er helt avgjørende, både for næringsliv og 

innbyggere. Dagens innsats for internett og telefondekning i distriktene er ikke god nok. 

Det offentlige må ta et langt større ansvar for utbygging av internettilgang i Distrikts- 

Norge. Fylkesutvalget mener at i fremtidens transportløsninger er høyhastighets 

nettilgang helt elementært. Staten må derfor ta et større ansvar og se på digitale 

transportveier inn i NTP-prosessen.  

  

Som reisende trøndere må også vi ta vår del av reduksjonen av klimautslipp. Dette skal 

vi bidra til gjennom ny teknologi, der det legges vekt på forskning, djerve ideer og 

bestillingskompetanse. Samtidig skal vi reise innad i fylket på en rimelig, trafikksikker 

og effektiv måte.  

  

Trøndelag fylkeskommune imøteser Stortingets vedtak om å utrede en 

belønningsordning hvor fylkeskommunene kan søke staten om medfinansiering basert 

på en forpliktende plan for reduksjon av vedlikeholdsetterslepet på fylkesvei. 
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Aktuelle hovedutfordringer fra Trøndelag   

  

  

1. RESSURSUTNYTTELSE   

  

1.1 Økt samfunnsnytte for prosjekter i NTP.  

Samfunnsnytten i prosjekter bør vektlegges slik at prosjekter hvor en øker 

samfunnsnytten/ reduserer kostnadene blir realisert tidligere. Det må være målet og 

ikke konseptet som vektlegges. Det betyr at prosjekter som skifter konsept, men 

opprettholder målet og øker samfunnsnytten bør belønnes med tidligere realisering og 

ikke straffes ved å komme lenger bak i køen. Trøndelag fylkeskommunen ser gjerne at 

staten invitere til en dialog om hvordan en slik incitamentsordning kan etableres.   

  

1.2 Teknologiskifte.   

Dagens rammebetingelser og lov/regelverk legger ikke tilstrekkelig til rette for 

utnyttelsen og implementering av nye teknologiske løsninger.   

  

Ny teknologi kan bidra til renere, bedre, billigere og mere effektive løsninger. F.eks. 

stortingets vedtak om å ta i bruk null og lavutslippsteknologi innen sjøtransport. Slik 

teknologi er tilgjengelig men rammebetingelsene og lovverket er ikke på plass. 

Trøndelag fylkeskommune vil gjerne bidra i en dialog med staten ift. hvordan dette kan 

tilrettelegges.   

  

Dagens NTP fokuserer på transportnytten av nye tiltak.  Investeringene i NTP gir en 

enorm mulighet til å samtidig oppnå andre samfunnsmål enn kun transportnytte. Man 

bør i større grad synliggjøre samfunnsnytten og ringvirkningene tiltakene har på klima, 

næringsliv, sysselsetting, innovasjon og trafikksikkerhet, lokalt, regionalt og nasjonalt.   

  

2. MOBILITET   

 

2.1 Mobilitet i, mellom og utenfor byene i Trøndelag.  

Det samlede reiseomfanget i samfunnet øker. De fleste reiser er sammensatt av flere 

transportslag, og NTP har tradisjonelt ikke vært innrettet for å fremme systemer som 

inkluderer alle transportformer. For å kunne etablere et godt totaltilbud til kundene er 

det behov for å se statlige og fylkeskommunale tilbud i sammenheng (buss, bane, båt 

og fly), og etablere gode knutepunkter for omstigning mellom ulike transportformer. Det 

gjelder både for rutetilbud og for systemer. Befolkningens behov for mobilitet i, mellom 

og utenfor byene i Trøndelag vil dekkes av et bredt spekter av private, statlige og 

fylkeskommunale tilbud og muligheter som må sees i sammenheng. Nye 

forretningsmodeller, ITS- og mobilitetsløsninger vil kunne utfordre normer, lovverk, 

kultur, økonomi og teknologi. NTP kan være et velegnet verktøy for å legge til rette for 

nødvendig samarbeid mellom stat og fylkeskommune til det beste for kunder og 

samfunnsøkonomien.  

  

  

2.2 Veksten langs kysten.  

Utviklinga innen havbruk representerer en fantastisk mulighet for å bidra til 

matproduksjon i et globalt perspektiv. Det gir noen regionale utfordringer både når det 

gjelder mobilitet for folk og transport av gods i befolkningslette men industritunge 
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områder. Det vil stille krav om nye sammenhengene løsninger for godstransport både 

nasjonalt og internasjonalt.   

  

  

3. VEGUTFORDRINGER   

  

3.1 Ras, flom og skred.  

Endrede klimaforhold gjør at vi utsettes for stadig flere ras og skred. Dette bidrar til å 

gjøre planleggingen mere uforutsigbar og det øker kostnadene. Det er derfor behov for 

nasjonal kompetanse og beredskap for å kunne støtte regionale myndigheter.   

Trøndelag fylke ber Staten intensivere transportsikkerhetsarbeidet gjennom en 

forpliktende utbyggingsplan i NTP for å sikre riks- og fylkesvegene i hele landet mot ras 

og skred innen 2033  

 

 3.2 Veistandard inkl. bru og tunneler.  

Behovene på vegområdet er langt større enn dagens økonomiske rammer forsvarer. Det 

er derfor behov for å finne løsninger og prosesser som gir mer veg for pengene. Det bør 

initieres et nasjonalt samarbeid for å bringe fram forenklede løsninger og prosesser 

knyttet til bygging, vedlikehold og drift av veg og veginfrastruktur. Samtidig bør vegeier 

gis tilstrekkelig frihet til å velge rasjonelle løsninger og prosesser.   

  

4. GODSUTFORDRINGER  

  

4.1 Kunnskap.  

Godsanalysene i inneværende NTP dokumenter en eksplosiv økning i godsmengden på 

veg. Samtidig viser rapporten at potensialet for overføring fra veg til sjø og bane er 

minimalt med dagens virkemidler. Det mangler kunnskap om hvordan disse 

utfordringene kan løses nasjonalt og regionalt.   

 

Mangel på kunnskap er en stor utfordring som må løses først. Denne utfordringen 

ønsker Trøndelag fylkeskommune å bidra til å løse i samarbeid med departementet, 

forsknings- og utdanningsinstitusjoner, næringsaktører og andre som har innvirkning på 

hvordan gods transporteres. Kartlegging og kunnskapsinnhenting må ha stort fokus på 

tiltak. Ut ifra dette vil det bli utarbeidet en prioriteringsliste for tiltak.  

 

Et av hovedtiltakene i byvekstavtalene er fortetting. Dette øker utfordringene knyttet til 

fremkommelighet for varer og tjenester i by. Det vil være behov for å finne løsninger for 

bylogistikk før byene fortettes ytterligere.   

 

Det er en utfordring at dagens transportløsninger innen gods er for sektorisert. Det bør 

utvikles helhetlige distribusjonsløsninger og -konsepter.   

 

En barriere for effektivisering av godstransporten kan være at endringer i lov og 

regelverk kan fremstå som byråkratisk og langtekkelig. Det bør derfor gjøres en 

gjennomgang av kriterier og saksbehandling med tanke på forenkling  
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5. DET OFFENTLIGE SOM REGULATOR  

 

5.1 Hindringer for ny teknologi og forretningsmodeller.  

For å fremme utvikling av ny teknologi og nye forretningsmodeller bør 

samfunnsnyttevurderingene i NTP utvides til å inkludere klima, næringsliv, sysselsetting, 

innovasjon og trafikksikkerhet.   

 

5.2 Klima 

Det forventes at miljømålene innarbeides i alle nye fremtidige løsninger, også i NTP 

2022-2033. Fornybar energi må nyttiggjøres og bærekraftige løsninger må legges til 

grunn for valgene i nasjonal transportplan for 2022-2033  

 

6. ANNET   

 

6.1 Byvekstavtalene 

De store ressursene som nå brukes overfor de største byene gjennom byvekstavtalene 

kan skape en stor avstand mellom de største byene og de litt mindre byene 

 

6.2 Trafikksikkerhet  

Null-visjonen må være førende for fysiske og trafikantrettede tiltak.  Anbefalingene fra 

Stortingsmelding nr. 40 «Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering» må 

følges opp gjennom  

 en bred tilnærming i trafikksikkerhetsarbeidet med tiltak rettet mot trafikant, 

vegnett, kjøretøy og organisatoriske forhold.   

 

 videreføre en målrettet innsats rettet mot de alvorligste ulykkestypene som 

møte- og utforkjøringsulykker og ulykker med fotgjengere og syklister.   

 

 videreføre en målrettet innsats for å forebygge ulykker med utsatte risiko- 

grupper i trafikken.  •vektlegge trafikantrettet trafikksikkerhetsarbeid.  

  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Jørn Arve Flått 

   

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Generell uttalelse Nasjonal transport plan    25 februar 2020 
 
 
 
 
 
 

Helhetlige, effektive og bærekraftige løsninger – sjø, havn, veg og bane 
 Tidshorisont 20 år 
 Økning max last til 60 tonn på fylkesvei? 
 Kombinerte løsninger sjø og bane for laksenæringa 
 Insentivordninger for godsruter sjø 
 Varelagre Østlandet fremmer ikke bruken av sjøtransport i resten av landet 
 Viktig å videreutvikle kystområdet som et aktivt utviklingsverktøy – opp mot klimamål … 
 Bil eller båt – like fersk laks 
 Trøndelag MÅ stå samlet i NTP 
 Konsepter og strategi i stedet for tiltak (prosjekter) 
 Hva er vi sterk på – god på sjø! 
 Insentivordninger for å minske risiko for redere 
 Etterslep fylkesveier – konsept – alternativ finansiering (bompenger) 
 Elektrifisering av skip krever investeringer på land og på skip 
 Energi – vi må bygge ut vind og sol 

  
Vi har vært i kontakt med de største bedrifter innen havbruk, service og leverandørnæringen. 
Dette er de aktører vi har på Frøya med størst behov for veistandard, beredskap, veisikkerhet, samt 
logistikk. 
Salmar ASA, Bewi Synbra Group, Scale Aq, Nutrimar og Frøya Transportsenter. 
 
Dette er bedrifter som til sammen har en omsetning på om lag 15 mrd kroner. Som vokser i antall 
ansatte, antall fabrikker og i omsetning. Representerer ca 2000 ansatte. 
Salmar alene er verdsatt på Oslo børs til dagens verdi 55 mrd kroner. Dette sier noe om 
kompleksiteten og dimensjonen på verdiene som skapes ikke bare langs kysten men kun på Frøya 
hver dag.  
Øyregionen står for mellom 15-20% av all laks produksjon i landet. I mærene rundt Frøya og Hitra vil 
vi anslå at det står verdier for rundt 10 milliarder kroner. Da har vi ikke hensyntatt Ocean Farm 1 med 
ca 1,5 mill laks. 
 
Transport: 
Salmar har pt omkring 100 vogntog på opplasting hver dag, disse skal kjøre FV714 Lakseveien for 
videre til Gardemoen og kontinentet. 



Bewi Synbra Group har til eks, ca 60 trailere i døgnet som går fra Hamarvik og Nordskag på Frøya via 
Hitra og i regionen for øvrig. 
Scale Aq tar sin plast for rør og not fra Hallingdal, som videre produseres på Frøya og har  iløpet av en 
10 dagers periode eksport  ferdig rør til en lengde  som tilsvarer ca 50 km til hele verden; Island, 
Russland, Indonesia,Scottland og Canada ….. 
 
Disse bedriftene har greid en ekspansjon helt i tet i verden, og står for en utvikling uten sidestykke. 
Vi kan si på  tross av store transport og logistikk kostnader ifht lokalisasjon for hovedproduksjon på 
Frøya. 
 
  
2.2 Veksten langs kysten.  Utviklinga innen havbruk representerer en fantastisk mulighet for å bidra 
til matproduksjon i et globalt perspektiv. Det gir noen regionale utfordringer både når det gjelder 
mobilitet for folk og transport av gods i befolkningslette men industritunge områder. Det vil stille 
krav om nye sammenhengene løsninger for godstransport både nasjonalt og internasjonalt.        
 
 
 
3. VEGUTFORDRINGER    
 
3.1 Ras, flom og skred.  Endrede klimaforhold gjør at vi utsettes for stadig flere ras og skred. Dette 
bidrar til å gjøre planleggingen mere uforutsigbar og det øker kostnadene. Det er derfor behov for 
nasjonal kompetanse og beredskap for å kunne støtte regionale myndigheter.   Trøndelag fylke ber 
Staten intensivere transportsikkerhetsarbeidet gjennom en forpliktende utbyggingsplan i NTP for å 
sikre riks- og fylkesvegene i hele landet mot ras og skred innen 2033   
Store deler av FV 714  Lakseveien, som fortsatt ikke er utbedret er så til de grader 
underdimensjonert for den tonnasjen som i dag belastes. Vedlikehold blir bare brannslokking da 
underlaget/grunnlaget er altfor dårlig til den belastning som er i dag. Det må avsettes betydelig 
høyere summer til grunnarbeid og generelt vei vedlikehold langs denne traseen! 
  
 3.2 Veistandard inkl. bru og tunneler.  Behovene på vegområdet er langt større enn dagens 
økonomiske rammer forsvarer. Det er derfor behov for å finne løsninger og prosesser som gir mer 
veg for pengene. Det bør initieres et nasjonalt samarbeid for å bringe fram forenklede løsninger og 
prosesser knyttet til bygging, vedlikehold og drift av veg og veginfrastruktur. Samtidig bør vegeier gis 
tilstrekkelig frihet til å velge rasjonelle løsninger og prosesser.     
 
Tuneller: Det finnes ikke pr i dag en beredskap ved brann og andre uhell som bidrar til stenging av 
tunnelene. 
Dette er helt uholdbart!! I værste fall kan man sette et helt marked ute av spill i konkuranse med 
de internasjonale markeder. Dette representerer en høy risiko for næringslivet her ute. 
 
Tiltak: Utredning av en ny tunnel mellom Frøya og Hitra. Den vi har pt er underdimensjonert fra 
starten av ( 2000. ) 
 
Vi refr til logistikk sjef i Scale AQ; Bror Erlend Blichfeldt med flere;  
Bygg ny tunell mellom Frøya og Hitra !!  Eksisterende tunell innehar kun et kjørefelt hver vei. 
Hadde man sett på en mulig ny tunell her kunne dette tilfredstilt behovet for beredskap og 
sikkerhet også i framtida. 
 
 
Gi oss forutsigbarhet og gode konkurransevilkår med god infrastruktur.  
Stykkgods/nærtransport på båt er for tungvint.  



Det er mye drag på kaia på Nordhammervik. Flere pullerterer ville ha bedret forholdene vesentlig.  
 
Ferjeleiene på Flatval og Dolmøy settes istand for beredskap. Det mangler kun lemmer. 
 
 
 
 
 4. GODSUTFORDRINGER    4.1 Kunnskap.  Godsanalysene i inneværende NTP dokumenter en 
eksplosiv økning i godsmengden på veg. Samtidig viser rapporten at potensialet for overføring fra veg 
til sjø og bane er minimalt med dagens virkemidler. Det mangler kunnskap om hvordan disse 
utfordringene kan løses nasjonalt og regionalt.    
  
Mangel på kunnskap er en stor utfordring som må løses først. Denne utfordringen ønsker 
næringslivet på Frøya å bidra til å løse i samarbeid med fylkeskommune, departementet, 
forsknings- og utdanningsinstitusjoner, næringsaktører og andre som har innvirkning på hvordan 
man best mulig kan ivareta næringslivets behov for et visst transport nivå . Og det må forventes at 
de statlige organer tar innover seg hvilken verdiskapning og utvikling det snakkes om her ute ved 
denne delen av midt Norges kyst. 
Evaluering av laksetransport på sjø er så langt at det tar for lang tid og koster for mye i omlastning 
samt at det er for lang vei på bil til nærmeste havn. «Ingen har det så travelt som en død laks» 
 
Selv om FV 714 med bru over Åstfjorden blir et stort fremskritt, vil mye forsinkes ifb med 
rehabilitering av tunellene, refr ny forskrift. 
Det setter oss igjen tilbake i tid, og påfører næringslivet stor risiko og ekstra kostnader. 
Marginene er knappe nok som de er. Så derfor må man enten se på kostnader ved en ny tunell 
eller istandsetting av ferjeleiene. 
 
Vi trenger også mer hurtigbåt som kan avlaste biltrafikken ifht tjenestereising og pendling mellom 
Frøya og byen vår Trondheim. 
I tillegg har vi en dag pendling med ca 300 biler mellom Frøya og Hitra. En ny direktebåt rute kunne 
ha avlastet veg med om lag 15-20% Vi har pr i dag ikke et eksisterende kollektivt tilbud for tjeneste 
reiser og pendling. 
Det kjører i dag 2600 biler igjennom Frøya tunnellen i døgnet. Dette er en økning på 30% siden 
2017 og det er ingen grunn til å tro at denne trafikken vil bli mindre. 
 
Vi ber om at Nasjonal transport plan tar inn over seg de utfordringer næringslivet her i øyregionen 
har ifht transport og logistikk. Vi opplever en unik næringsvekst og dette må ivaretas på en slik måte 
at man fortsatt kan vokse med bakgrunn i de mulighetene som finnes og den etterspørselen vi 
opplever pr i dag. Sjømat produksjon er en av de mest voksende næringer. «Verden må ha mat» 
 
 
Med hilsen 
FRØYA NÆRINGSFORUM 
 
Torill M Pettersen 
Daglig leder. 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/369    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

 

Omstillingsprosess, rådmanns forslag til effektivisering 

Øvrige orienteringer i møte 

 

 

Spørsmål fra Eskil Sandvik, Frøya Sv: 

 
I fht kommunestyret 30/1-20 ble det vedtatt at kommunen skal følge opp klagesaker som kommer inn 

ang frøya vindpark. 

Hvordan går det med oppfølging av klagesakene ang frøya vindkraftverk? 

 

Svar- alle svar som omhandler Frøya vindkraftverk vil bli lagt som referatsaker til politisk. 
 

Har kommunen reagert på klager ang støy fra nattarbeidene i Frøya vindkraftverk? 

 

Svar- Kommuneoverlegen sier: 

Jeg har ikke fått henvendelser eller klager hva gjelder støy fra nattarbeider i vindkraftverket.  

 

Kommunen er klageinnstans for støy dersom folk utsettes for støy som gir dem 

helseproblemer. Hovedmyndigheten vår ligger i krav til ROS-analyser og kartlegginger i 

arealplanlegging etc. Men vi kan også kreve helsekonsekvensutredning fra utbygger, dersom 

det det er mistanke om negative helseplager. Dersom vi behandler saken/klagen, tar vi først 

kontakt med de som forårsaker støyen. De fleste saker løser seg med dialog, men vi kan stille 

krav om å rette opp støyforhold som medfører helseproblemer. Da starter vi som regel med å 

pålegge den som forårsaker støyen å få foretatt en støymåling, for å undersøke hvor stort 

støyproblemet er. 
 
For øvrig har Kommunedirektøren kontaktet Trønderenergi vedr. dette, men ikke svar. 

 

Spørsmål fra Lene Dahlø Skarsvåg, Frøya Sp 

 
1. Parkeringsplass Titran 

På grunn av kapasitetsutfordringer med ressurser har vi dessverre ikke kunnet satt i gang dette 

prosjektet p.t.   Vi tilsetter ny prosjektleder 1. mars som har faglig bakgrunn med veger (Espen 

Hassel) 



Jeg tenker å dedikere dette oppdraget til han. Prosessen fra oppstart til ferdigstillelse antas å ta 

ca 6 mnder. 

 

2. Fortau Storhallen 

Anbudsgrunnlag for entreprenør legges ut i Doffin i disse dager (uke 8) og frist for anbud er 

medio mars.    

Etter at anbud kommer inn må vi kontrahere avtale og ha oppstartmøte som indikerer 

tidsaspektet på gjennomføring. Antatt ferdigstillelse er skolestart høsten 2020 
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