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Saknr: 55/20 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

27.08.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1835 

Sak nr: 

55/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

55/20 Kommunestyret 27.08.2020 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 18.06.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 18.06.20 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 18.06.20 

 

 



Saknr: 56/20 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

27.08.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1839 

Sak nr: 

56/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

56/20 Kommunestyret 27.08.2020 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 
Avkastningsrapport Frøya Kommune juli 2020 

Eiermøte 22 juni 2020 havnedirektørens introduksjon 

Høringsuttalelse KVU Regionrådet 12.06.20 

Møtereferat Regionrådet 12.06.20 

Møtereferat Regionrådet 12.06.20 

Referat eiermøte 22.06.20 Trondheim havn 

Referat fra skoleutvalget 11. juni 2020 

Referat samarbeidsforum Frøya og Hitra kommuner 17.06.20 

 



Saknr: 57/20 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

27.08.2020 

Arkivsaksnr: 

17/2641 

Sak nr: 

57/20 

Saksbehandler: 

Espen Skagen 

Arkivkode: 

140 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

17/18 Formannskapet 30.01.2018 

/ Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester  

39/19 Hovedutvalg for forvaltning 14.03.2019 

42/19 Kommunestyret 28.03.2019 

11/20 Formannskapet 21.01.2020 

56/20 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 27.05.2020 

28/20 Kommunestyret 28.05.2020 

72/20 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 20.08.2020 

57/20 Kommunestyret 27.08.2020 

 

NY SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN HAMMERVOLDEN 

NÆRINGSOMRÅDE  - COOP HAMARVIK  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre egengodkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag 

til detaljreguleringsplan for Hammervolden Næringsområde gnr. 10, bnr. 1 m.fl. (planid: 

1620201709) med planbestemmelser datert 18.08.2020, planbeskrivelse og plankart datert 

20.04.2020. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 20.08.2020 sak 72/20 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre egengodkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til 

detaljreguleringsplan for Hammervolden Næringsområde gnr. 10, bnr. 1 m.fl. (planid: 1620201709) 

med planbestemmelser datert 18.08.2020, planbeskrivelse og plankart datert 20.04.2020. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

 

 

 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.05.2020 sak 28/20 
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Vedtak: 

Frøya kommunestyre egengodkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til 

detaljreguleringsplan for Hammervolden Næringsområde gnr. 10, bnr. 1 m.fl. (planid: 

1620201709) med planbestemmelser, planbeskrivelse og plankart datert 20.04.2020. 

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.05.20: 

 
Rep. Dordi Hammer ba om vurdering av sin habilitet da hun er valgt som delegat til årsmøtet i Coop 

Hamarvik. 

Rep. Dordi Hammer ble enstemmig vurdert habil. 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 27.05.2020 sak 56/20 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre egengodkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til 

detaljreguleringsplan for Hammervolden Næringsområde gnr. 10, bnr. 1 m.fl. (planid: 

1620201709) med planbestemmelser, planbeskrivelse og plankart datert 20.04.2020. 

 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.01.2020 sak 11/20 

 

Vedtak: 
1. Formannskapet ved planutvalget fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- 

og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

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

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

 

Enstemmig. 

 

 
Formannskapets behandling i møte 21.01.20: 

 

Rep. Geir Egil Meland ba om vurdering av sin habilitet da en barndomsvenn er part i saken. 

Rep. Geir Egil Meland ble enstemmig vurdert habil. 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.03.2019 sak 42/19 

 

Vedtak: 
Vedlagte forslag til planprogram (datert 18.02.2019) for Hammervolden Næringsområde, gnr. 10, bnr. 1 m.fl. 

fastsettes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9. 

 

Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 14.03.2019 sak 39/19 

 

Vedtak: 
Vedlagte forslag til planprogram (datert 18.02.2019) for Hammervolden Næringsområde, gnr. 10, bnr. 1 m.fl. 

fastsettes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9. 

 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.01.2018 sak 17/18 

 

Vedtak: 

1. Formannskapet anbefaler at det utarbeides reguleringsplaner for COOP Hamarvik, med 

hensikt å legge til rette for næring og boligbebyggelse, som skissert i forespørsel datert 

11.12.17, jfr. plan- og bygningslovens § 12-8. 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Planbeskrivelse, dater: 20.04.2020  

2. Bestemmelser, datert: 18.08.2020  

3. Plankart, målestokk 1:2000 (A3), datert: 20.04.2020  

4. Situasjonskart, revidert: 20.04.2020  

5. Vedlegg 1: Sammenstilling av merknader etter varsel om oppstart  

6. Vedlegg 2: Godkjent planprogram  

7. Vedlegg 3: Vedtak planprogram  

8. Vedlegg 3a: Perspektivtegninger  

9. Vedlegg 4: Naturmangfoldundersøkelse  

10. Vedlegg 4a: Fagrapport naturmangfold  

11. Vedlegg 5: Landbruksinteresser  

12. Vedlegg 6: Kulturminneundersøkelser  

13. Vedlegg 7: Traffikale forhold  

14. Vedlegg 8: ROS-analyse  

15. Vedlegg 9: Støyfaglig vurdering  

17. Vedlegg 11: Geoteknisk vurdering  

18. Vedlegg 12: Vurdering alternativ plassering  

19. Vedlegg 13a: Vurdering avkjørsel  

20. Vedlegg 13: Sol- og skyggeanalyse  

21. Vedlegg 14: Terrengsnitt  

22. Vedlegg 15: Overordnet VA-plan  

23. Vedlegg 16: Endringer etter høring og offentlig ettersyn  

24. Tilbaketrekking av innsigelse Fylkesmannen 

25. Tilbaketrekking av innsigelse Fylkeskommunen 
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Saksopplysninger:   

 

Saken ble sluttbehandlet 28.05.2020 i Kommunestyret som sak 28/20. Ved en inkurie ble saken 

behandlet før innsigelsesmyndighet har trukket sin innsigelse, noe som medfører 

saksbehandlingsfeil. Grunnet dette ble planen av Fylkesmannen i Trøndelag ikke funnet rettskraftig. 

Det er etter dette foretatt endringer i bestemmelsene angående støv og støy i anleggsperioden (se § 

9 bokstav d). 

Kommunen har sammen med innsigelsesmyndighetene kommet frem til et planforslag som ivaretar 

de varslete innsigelsene. Innsigelsene på planen er trukket, og planen kan dermed godkjennes i 

kommunestyret.  

Planforslaget 

Revidert planforslag ble mottatt fra Kystplan AS 22.04.2020. 

Hensikt med regulering 

Hensikten med planen er å etablere nytt næringsområde for Coop-Hamarvik. Området vil kunne 

huse både varehandel, detaljhandel, trelast og annen servicevirksomhet. Områdets størrelse er på ca. 

21daa. 

Planområdet strekker seg over et stort område, og har et areal på ca. 35 dekar. Selv om formålet 

med planen er å etablere nytt næringsområde, vil ikke selve næringsområdet dekke hele 

planområdet. Det skal blant annet settes av plass til landbruk, veiføringer til planområdet og videre 

til eksisterende boligtomter. 

Beliggenhet, eksisterende forhold 

Området ligger på Hamarvik i Frøya kommune. Planområdet er delvis bebygd med boliger og 

veger. Området hvor tiltaket ønskes etablert er ikke bebygd. 

Forhold til overordnete planer 

I kommuneplanens arealdel (planid: 5014201809) er planområdet avsatt til næringsbebyggelse og 

LNF. Planen er delvis i tråd med overordnet plan. 

Førstegangs behandling 

Planen ble førstegangsbehandlet i Formannskapet 21.01.2020 som sak 10/20. 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 24.01.2020 til 06.03.2020. I samme 

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

totalt 5 uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert 

nedenfor. 

Innspill fra   Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Trøndelag 

Fylkeskommune 

  Varsler innsigelser, ønsker å flytte 

avkjørselen lengre nord av hensyn til 

Bussholdeplassen. 

 

 

 

Ønsker at kryssing av G/S trekkes 5 m bort 

fra vegkanten til fv714 

 

Ønsker rekkefølgekrav om byggeplan 

 

 

Endrer i Kartet 

Flytte avkjørslene ca 6 m 

nord. I plankartet 

Legger inn endringer i 

beskrivelsene punkt 5.9 

 

Endrer i Kartet 

Justere plankartet 

 

Lagt inn i bestemmelser i 

punkt i §7 . se begrunnelse 

fra Asplan Viak vedlegg 
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Gjennomføringsavtale 

 

 

Rekkefølgebestemmelser som sikrer gang-og 

sykkelveg ferdigstilles før 

område åpnes for handel 

 

Trøndelag fylkeskommune ønsker tilrettelagt 

krysningspunkt over 714 før 

det åpnes for handel. 

13 

 

Lagt inn i bestemmelsen. 

Se §5 punkt e) 

 

Legges inn i 

bestemmelsene, se §7 

punkt d) 

 

Kryssingen er planlagt i en 

egen plan . 

Legger inn i 

bestemmelsene §7 punkt 

d) 

Fylkesmmanen i 

Trøndelag 

  Fylkesmannen fremmer innsigelser av hensyn 

til rødlistearter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremmer innsigelser i forhold til støy. 

Krever dokumentasjon 

Støy for støyfølsomme bebyggelser i bruk 

men også i anleggsperioden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utnyttelsesgrad 

Ønsker en minimum og maksimum utnyttelse 

av arealet 

 

 

 

 

 

Parkeringsplasser 

Ønsker en minimum og maksimum utnyttelse 

Endrer i Kartet 

Et område registrert med 

rødlisteart. Dette ligger i 

utkanten av planen. 

Beholder 

planavgrensningen som 

før men fjerner 

byggeområde og gjør om 

til opprinnelig 

formål - LNF område. 

 

Det er utarbeidet en 

støyrapport. 

Resultatet viser at det ikke 

er krav til støytiltak. 

Legger inn nytt punkt i 

bestemmelsene §8 

Det er ikke krav om 

støytiltak, men legger inn 

en mulighet for å bygge en 

jordvoll eller en 

støyskjerm hvis det blir et 

tema i fremtiden. 

Se punkt i bestemmelsene 

§7 punkt f) 

Revidering av 

beskrivelsene punkt 5.11. 

 

Endrer i Kartet 

Lagt inn i kartet min og 

maks . samt lagt inn i 

bestemmelsene §4 .1 punkt 

c) 

Endringer i beskrivelsene 

pnkt 3.3.1.1. 

 

Lagt inn i bestemmelsene 

§4.1 punkt g) 

Endringer i beskrivelsene 

pnkt 3.3.1.1. 

Frøya kommune   HC-parkeringsplasser 

 

 

Legges inn i 

bestemmelsene §4.1 punkt 

h) 
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El-plasser 

 

 

Parkering for Bo-bil og bil m/henger 

 

Ingen bestemmelser men 

en mulighet 

 

Ingen bestemmelser men 

en mulighet 

NVE   Overvannshåndtering 

Anbefaler at det dokumenteres behovet for 

infiltrasjon og 

grunnvannstand for å oppfylle kraven i TEK 

17 og at det søkes infiltrasjon 

og forrøyning for å unngå overbelastning av 

overvannsystemet 

Lagt inn i bestemmelsene 

§5 e) 

Blir prosjektert i 

forbindelse med 

byggesøknaden 

Annikken Kvernø 

- nabo 

  Mener at planen medfører mere støy og 

innsyn 

Ingen endringer 

Støyrapport viser at naboer 

ikke blir mer berørt. 

Utbygger har mulighet til 

å gå i dialog med nabo 

dersom det er ønskelig. 

Roar Mikalsen - 

nabo 

  Har eiendommen nærmest de nye byggene. 

Han ønsker å flytte avkjørsel sin avkjøring. 

Mener trær må fjernes/beskjæres, lavere 

fartsgrense langs Lyngåsveien 

Ingen endringer 

Avkjørsel blir ikke flyttet 

grunnet perforering av 

landbruksareal. 

Kommunen driver pr dato 

å fjerne slike trær i 

område. Regner med at 

dette også blir 

gjort her. 

Tiltakshaver ser 

muligheten til å setter opp 

et 30km/t fartsgrense i 

starten på 

Lyngåsveien 

 

Innsigelser  

Trøndelag fylkeskommune varsler innsigelser, ønsker å flytte avkjørselen lengre nord av hensyn til 

Bussholdeplassen. Avkjøresl er flyttet. 

Fylkesmannen i Trøndelag fremmer innsigelser av hensyn til rødlistearter. Område i utkanten av 

planen blir regulert til LNF. Fremmer innsigelser i forhold til støy. Det er utarbeidet en støyrapport. 

Det er lagt inn nye bestemmelser som ivartar håndtering av støy og støv i anleggsperioden. 

Kommunen har i dialog med innsigelsesmyndighet og revidering av planen imøtekommet 

innsigelsen.  

Endringer etter første- gangs behandling  

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

Krysset inn til forrettningsområdet er flyttet lenger nord, etter tilbakemelding fra Trøndelag 

fylkeskommune. 

Området nord-øst i plankartet som var regulert til forrettning/næring er nå regulert til LNF. Gjelder 

det området som ligger på østsiden av faresonen for høyspendt.  

Videre er det foretatt en revidering og suppulering i planbestemmelsene. Se tabell under 

«høringsuttalelser» for mer konkret informasjon. 
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Konsekvensutredning  

Planforslaget er vurdert i henhold til gjeldende KU-forskrift. Forslaget utløser krav om 

konsekvensutredning og planprogram.  

Lovhjemler  

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

Innkomne merknader: 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

Samlet vurdering: 

Planforslaget er godt bearbeid, og har hensyntatt de fleste merknader som er kommet inn i 

høringsperioden. Det er foretatt ny støyrapport som viser at naboene er utsatt for en del støy 

allerede i dag gjennom trafikken på FV714, og at en ikke vil oppleve økt støynivå grunnet tiltaket. 

Rapporten viser tilfredstillende resultater. 

Videre er det gjort en vurdering av plassering av nytt kryss. Kommuedirektøren støtter Asplan Viak 

sin vurdering av nytt kryss. 

Kommunedirektørens samlede vurdering er at planforslaget hensyntar de forhold som settes ved 

utarbeidelse av reguleringsplan. Kommunedirektøren tilrår at saken legges frem for kommunestyret 

for egengodkjenning av planforslaget. 

Konklusjon 

 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak:  

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

reguleringsplan for Hammervolden Næringsområde gnr. 10, bnr. 1 m.fl. (planid: 1620201709) med 

planbestemmelser datert 18.08.2020, planbeskrivelse og plankart datert 20.04.2020. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

27.08.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1772 

Sak nr: 

58/20 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

240 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

191/20 Formannskapet 18.08.2020 

58/20 Kommunestyret 27.08.2020 

 

ØKONOMISK HALVÅRSRAPPORTERING 2020  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar den økonomiske halvårsrapporten 2020 til orientering 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.08.2020 sak 191/20 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar den økonomiske halvårsrapporten 2020 til orientering 

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar den økonomiske halvårsrapporten 2020 til orientering 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Den økonomiske oversikten viser et avvik på ca. 3,4 millioner kr pr 30.06.20 i forhold til 

budsjett. Oppsettet nedenfor har ikke med en oppdatert avkastningsrapport pr 30.06. da den 

ikke ble mottatt før den 12.08. Den viser en positiv avkastning på ca. 2 millioner kr. 

Kommunen budsjetterer i samme oppsett 3,3 millioner kr i avkastning. 

 

Økonomisk oversikt pr 30.06.20 

NAVN Budsjett Budsjettendring Budsjett inkl. 
endring 

Regnskap Avvik i 
NOK 

Sum Kommunedirektør 13 815 953 2 403 395 16 219 347 13 271 678 2 947 670 

Sum Servicekontoret 6 659 726 10 000 6 669 726 7 009 582 -339 856 

Sum ramme Fellestjenester 20 475 679 2 413 395 22 889 073 20 281 260 2 607 814 

            

Sum Admin Oppvekst 12 043 326 1 046 164 13 089 490 14 741 040 -1 651 549 
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Dyrøy oppvekstsenter 2 759 116 16 495 2 775 611 2 232 384 543 227 

Mausund skole/SFO/barnehage 2 336 620 0 2 336 620 2 185 160 151 460 

Nabeita skole 7 168 552 28 866 7 197 418 7 259 492 -62 074 

Nordskag oppvekstsenter 4 684 991 47 423 4 732 414 4 152 430 579 984 

Sistranda skole-barneskole 8 710 008 0 8 710 008 8 137 306 572 702 

Frøya ungdomsskole 7 986 573 0 7 986 573 7 458 259 528 313 

Sørburøy barne- og ungdomsskole 839 113 0 839 113 889 478 -50 365 

Nesset barnehage 3 080 888 35 052 3 115 940 2 741 809 374 131 

Musikk- og kulturskole 1 861 546 0 1 861 546 1 660 834 200 712 

Sum skolene og barnehage 39 427 407 127 836 39 555 243 36 717 152 2 838 090 

Sum ramme oppvekst 51 470 733 1 174 000 52 644 733 51 458 192 1 186 541 

            

Admin Helse og omsorg 220 743 443 647 664 390 476 804 187 586 

Sum Familie og helse 14 602 421 0 14 602 421 15 151 014 -548 594 

NAV - Sosialtjenesten - Frøya 3 338 223 0 3 338 223 4 363 622 -1 025 399 

Sum PLO 32 918 948 0 32 918 948 36 797 419 -3 878 473 

Sum BAM 19 489 234 0 19 489 234 18 946 469 542 763 

Sum Helse og mestring 70 569 569 443 647 71 013 216 75 735 328 -4 722 117 

            

Sum Kultur og idrett 4 008 422 3 425 4 011 847 4 379 359 -367 512 

            

Sum DKT 12 668 598 153 963 12 822 561 13 197 606 -375 045 

            

VAR-områder -3 822 706 0 -3 822 706 -4 075 882 253 177 

Kalkulatoriske avskrivninger/renter -4 001 500 0 -4 001 500 0 -4 001 500 

Sum VA og kalkulatoriske inntekter -7 824 206 0 -7 824 206 -4 075 882 -3 748 323 

            

Virksomhet for forvaltning 2 884 151 0 2 884 151 792 164 2 091 988 

Sum Teknisk 7 728 543 153 963 7 882 506 9 913 888 -2 031 380 

            

Frie inntekter. -170 381 
870 

-1 791 860 -172 173 730 -178 105 024 5 931 294 

Finans 8 663 229 -1 002 978 7 660 251 13 704 558 -6 044 307 

            

SUM Frøya kommune pr 30.06.20 -7 465 695 1 393 592 -6 072 104 -2 632 439 -3 439 667 

 

 

Vurdering: 

 

Avviket på ramme fellestjenester skyldes i hovedsak mottatte midler for Øya-prosjektet. I 

denne rammen er det merforbruk i forbindelse med boligene som benyttes i ROP tjenesten, ca. 

1,6 millioner kr.  

 

Oppvekst har et positivt avvik i forhold til budsjettet på 1,2 millioner kr. I hovedsak er dette 

besparelser på driften for å håndtere driften andre halvår 2020.  
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Helse og mestring har et negativt avvik på 4,7 millioner kr. Dette skyldes utfordringer i driften 

som er tidligere belyst i kommunaldirektørens sak om nedtrekket på kommunens budsjett.  

 

Teknisk har et negativt avvik på ca. 2 millioner. Dette skyldes i helhet kalkulatoriske 

avskrivninger og utgifter. Dette blir ikke praktisk gjennomført før årsavslutningen. Isolert har 

Drift og kommunalteknikk et lite merforbruk på 375 000 kr, mens Forvaltning har et 

mindreforbruk på 2 millioner kr. Dette skyldes ledige stillinger og midler som skal utbetales til i 

løpet av året. 

 

Kommunen har et positivt avvik på frie inntekter, som skyldes ekstrautbetalinger i 

rammetilskuddet i forbindelse med Korona-epidemien. 

 

Finans har et negativt avvik, som i hovedsak skyldes ikke ført avkasting på portefølje hos 

Grieg og et større avdrag på lån enn budsjettert.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Totalt for kommunen så er det pr 30.06.20 et negativt avvik på ca. 1,5 millioner kr, hvis 

avkastingen på porteføljen tas med.  

 

I denne ligger også en betydelig reduksjon i budsjettet som en følge av at kommunens inntekter 

ble tatt ned 20 millioner kr i budsjettvedtaket. Det er spesielt Helse og mestring som ikke når 

sine sparekrav. Kommunedirektøren vil orientere om dette i egen sak. 
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OMSTILLINGSUTVALGETS INNSTILLING TIL NEDTREKK I KOMMUNENS 

BUDSJETTER SOM FØLGE AV BUDSJETTVEDTAKET 2020 - 2023  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. For å nå årets budsjettmål vedtar Kommunestyret de foreslåtte effektiviserings og 

omstillingstiltak kommunedirektøren foreslår innenfor hvert rammeområde, som vist i 

tabeller i punkt 6 i saksfremstillingen, merket «nye tiltak» 

 

2. Kommunestyret forutsetter at videre utredning og iverksetting av tiltak med langsiktig 

effekt skjer i tett samarbeid med alle berørte parter slik omstillingsarbeidet har vært langt 

opp så langt. 

 

3. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren har stram økonomistyring, og at det 

lages et opplegg for gjennomføring av omstillingstiltak innenfor trepartssamarbeidet 

(administrasjon, tilltitsvalgte og politikere) som kan vise forpliktende framdrift, ansvar og 

ressursbruk løpende. 

 

4. Omstillingstiltak med helårsvirkning for 2021 og planperioden utredes videre og 

konkretiseres ytterligere i kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram med 

økonomiplan 2021 – 2024. 

 

5. Kommunedirektøren foretar budsjettjustering i egen sak som følge av dette vedtaket 
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Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 19.08.2020 sak 35/20 

 

Vedtak: 

HOOK slutter seg til kommunedirektørens innstilling til KST, men vil presisere at vi er spesielt 

bekymret og opptatt av oppfølging av de svakeste gruppene, da spesielt barn med hjelpebehov 

i skolene og barnehagene våre. Hovedutvalget ber om at dette området følges nøye. 

HOOK ber også om at ulovlighetsoppfølging settes på dagsorden. 

 

Enstemmig. 

 

 

Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, Nav og kulturs behandling i møte 19.08.20: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

HOOK slutter seg til kommunedirektørens innstilling til KST, men vil presisere at vi er spesielt 

bekymret og opptatt av oppfølging av de svakeste gruppene, da spesielt barn med hjelpebehov 

i skolene og barnehagene våre. Hovedutvalget ber om at dette området følges nøye. 

HOOK ber også om at ulovlighetsoppfølging settes på dagsorden. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 20.08.2020 sak 73/20 

 

Vedtak: 

 
1. For å nå årets budsjettmål vedtar Kommunestyret de foreslåtte effektiviserings og 

omstillingstiltak kommunedirektøren foreslår innenfor hvert rammeområde, som vist i tabeller i 

punkt 6 i saksfremstillingen, merket «nye tiltak» 

 

2. Kommunestyret forutsetter at videre utredning og iverksetting av tiltak med langsiktig effekt 

skjer i tett samarbeid med alle berørte parter slik omstillingsarbeidet har vært langt opp så 

langt. 

 

3. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren har stram økonomistyring, og at det lages et 

opplegg for gjennomføring av omstillingstiltak innenfor trepartssamarbeidet (administrasjon, 

tilltitsvalgte og politikere) som kan vise forpliktende framdrift, ansvar og ressursbruk løpende. 

 

4. Omstillingstiltak med helårsvirkning for 2021 og planperioden utredes videre og konkretiseres 

ytterligere i kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2021 – 2024. 

 

5. Kommunedirektøren foretar budsjettjustering i egen sak som følge av dette vedtaket 

 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.08.2020 sak 192/20 
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Vedtak: 

 
1. For å nå årets budsjettmål vedtar Kommunestyret de foreslåtte effektiviserings og 

omstillingstiltak kommunedirektøren foreslår innenfor hvert rammeområde, som vist i tabeller i 

punkt 6 i saksfremstillingen, merket «nye tiltak» 

 

2. Kommunestyret forutsetter at videre utredning og iverksetting av tiltak med langsiktig effekt 

skjer i tett samarbeid med alle berørte parter slik omstillingsarbeidet har vært langt opp så 

langt. 

 

3. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren har stram økonomistyring, og at det lages et 

opplegg for gjennomføring av omstillingstiltak innenfor trepartssamarbeidet (administrasjon, 

tilltitsvalgte og politikere) som kan vise forpliktende framdrift, ansvar og ressursbruk løpende. 

 

4. Omstillingstiltak med helårsvirkning for 2021 og planperioden utredes videre og konkretiseres 

ytterligere i kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2021 – 2024. 

 

5. Kommunedirektøren foretar budsjettjustering i egen sak som følge av dette vedtaket 

 

Enstemmig. 

 

 

 

 
Behandling/vedtak i Frøya eldre- og brukerråd den 27.04.2020 sak 8/20 

 

Vedtak: 

1. Eldre og brukerrådet (FEB) tar kommunedirektørens vedlagte forslag til nedtrekk i 

kommunebudsjettet til orientering, og anmoder kommunestyret om i størst mulig grad å 

unngå kvalitativ reduksjon i tjenester som vedrører eldre og mennesker med nedsatt 

funksjonsevne 

2. Eldre og brukerrådet ber om at vedtaket om 20% stilling som brukerombud iverksettes, 

som forutsetning for at rådet skal fungere som forutsatt. 

 

Enstemmig. 

 

 

Frøya Eldre- og brukerråds behandling i møte 27.04.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet: 

 

 

1. Eldre og brukerrådet (FEB) tar kommunedirektørens vedlagte forslag til nedtrekk i 

kommunebudsjettet til orientering, og anmoder kommunestyret om i størst mulig grad å 

unngå kvalitativ reduksjon i tjenester som vedrører eldre og mennesker med nedsatt 

funksjonsevne 

2. Eldre og brukerrådet ber om at vedtaket om 20% stilling som brukerombud iverksettes, 

som forutsetning for at rådet skal fungere som forutsatt. 
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Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.04.2020 sak 117/20 

 

Vedtak: 

Frøya formannskap støtter kommunedirektørens tiltak for effektivisering og 

omstillingsutvalgets innstilling: 

 

1. Ramme fellestjenester – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som 

opplistet i saksutredningen med følgende endringer: 

 Punktet om at Frøya kommunestyre legger opp til 4 møter i andre halvår av 

2020 fjernes 

 Ansettelse i stillingen som kommunalsjef for allmenne og tekniske tjenester 

avventes frem til budsjettbehandling 2021 

 Ansettelse av ny stabssjef avventes frem til budsjettbehandling 2021 

 

2. Ramme oppvekst – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som 

opplistet i saksutredningen med følgende endringer: 

 Punktet om at mellomtrinnet på Nordskag oppvekstsenter flyttes til Nabeita 

oppvekstsenter fjernes 

 Lederstrukturen innenfor oppvekstsektoren vurderes 

 Ordningen med gratis SFO på Nordskag oppvekstsenter begrenses til 1. og 

2. klasse 

 Tilskuddet til norskopplæring arbeidsinnvandrere (kr. 125 000,-) fjernes 

 To-lærersystemet på alle enheter opprettholdes 

 Det ses på ytterligere innsparing i Kulturskolen 

 

3. Ramme helse og mestring – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan 

som opplistet i saksutredningen, og jobber videre med å utrede tiltak innen disse 

områdene: 

• Ned til en etasje på Kysthaven 

• Strukturendringer virksomhet familie og helse 

• Strukturendringer virksomhet bo, - aktivitet og miljøtjeneste 

• Drift dagsenter 

• Kantinedrift Sistranda skole 

• Åpen barnehage 

• Cafe Kysthaven 

 

I tillegg bes det om følgende:  

 Alle tiltak som vurderes må ses i sammenheng på tvers av rammeområder og 

tjenestetilbud. Dette gjelder for eksempel omorganisering av kantinedrift, 

Cafe Kysthaven, egenregi transport dagsenter og drift av dagtilbud. Det bør 

ses på utvidet samarbeid med Dalpro for å bistå med kommunens 

tjenestetilbud.  

 Kommunedirektøren bes gjennomføre RO-prosessen i BAM-tjenesten så 

raskt som mulig. 
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 Lederstrukturen innenfor rammeområdet vurderes, direkte tjenesteyting 

skjermes.  

 

4. Ramme kultur og idrett – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som 

opplistet i saksutredningen 

I tillegg bes det om følgende:  

 Det startes en utredning på alternativ organisering av kultur og idrett som 

også inkluderer kommunalt foretak (KF) og kommunalt eid aksjeselskap.  

 Det sikres at tilbudet av fysiske bøker og bibliotekbesøk ivaretas 

 Antall kinoforestillinger reduseres til 150 forestillinger 

 

5. Ramme teknisk – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet 

i saksutredningen med følgende endringer: 

• Punktet om at Frøya kommune har 6 måneders åpningstid på svømmebassenget 

i 2020 strykes 

• Det ses på reduksjon av antall årsverk innenfor rammeområdet  

I tillegg bes det om følgende:  

 Inntekt ved utleie Sistranda skole legges inn 

 

6. I tillegg til overnevnte nedtrekk bes kommunedirektøren: 

 Se på inntektspotensial på alle tjenesteområder 

 Utrede muligheten for å løse flere av kommunens tjenester som interkommunale 

samarbeid 

 Vurdere effektivisering av kommunens tjenester 

 Se på hva reduksjon av reiser, kurs og konferanser har medført i reduserte 

utgifter som følge av korona-situasjonen 

 Se på muligheten for å omfordele mellom rammene for å redusere nedtrekkene 

innenfor helse og mestring, og oppvekst.  

 Vurdere avtalen med Trondheim Havn for å maksimere kommunens 

inntekstpotensiale 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 30.04.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Borgelig gruppe: 

 

Frøya formannskap støtter kommunedirektørens tiltak for effektivisering og 

omstillingsutvalgets innstilling: 
1. Ramme fellestjenester – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen med følgende endringer: 

 Punktet om at Frøya kommunestyre legger opp til 4 møter i andre halvår av 

2020 fjernes 

 Ansettelse i stillingen som kommunalsjef for allmenne og tekniske tjenester 

avventes frem til budsjettbehandling 2021 

 Ansettelse av ny stabssjef avventes frem til budsjettbehandling 2021 



Saknr: 59/20 

 

2. Ramme oppvekst – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som 

opplistet i saksutredningen med følgende endringer: 

 Punktet om at mellomtrinnet på Nordskag oppvekstsenter flyttes til Nabeita 

oppvekstsenter fjernes 

 Lederstrukturen innenfor oppvekstsektoren vurderes 

 Ordningen med gratis SFO på Nordskag oppvekstsenter begrenses til 1. og 

2. klasse 

 Tilskuddet til norskopplæring arbeidsinnvandrere (kr. 125 000,-) fjernes 

 To-lærersystemet på alle enheter opprettholdes 

 Det ses på ytterligere innsparing i Kulturskolen 

 

3. Ramme helse og mestring – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan 

som opplistet i saksutredningen, og jobber videre med å utrede tiltak innen disse 

områdene: 

• Ned til en etasje på Kysthaven 

• Strukturendringer virksomhet familie og helse 

• Strukturendringer virksomhet bo, - aktivitet og miljøtjeneste 

• Drift dagsenter 

• Kantinedrift Sistranda skole 

• Åpen barnehage 

• Cafe Kysthaven 

 

I tillegg bes det om følgende:  

 Alle tiltak som vurderes må ses i sammenheng på tvers av rammeområder og 

tjenestetilbud. Dette gjelder for eksempel omorganisering av kantinedrift, 

Cafe Kysthaven, egenregi transport dagsenter og drift av dagtilbud. Det bør 

ses på utvidet samarbeid med Dalpro for å bistå med kommunens 

tjenestetilbud.  

 Kommunedirektøren bes gjennomføre RO-prosessen i BAM-tjenesten så 

raskt som mulig. 

 Lederstrukturen innenfor rammeområdet vurderes, direkte tjenesteyting 

skjermes.  

 

4. Ramme kultur og idrett – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som 

opplistet i saksutredningen 

I tillegg bes det om følgende:  

 Det startes en utredning på alternativ organisering av kultur og idrett som 

også inkluderer kommunalt foretak (KF) og kommunalt eid aksjeselskap.  

 Det sikres at tilbudet av fysiske bøker og bibliotekbesøk ivaretas 

 Antall kinoforestillinger reduseres til 150 forestillinger 

 

5. Ramme teknisk – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet 

i saksutredningen med følgende endringer: 

a. Punktet om at Frøya kommune har 6 måneders åpningstid på svømmebassenget 

i 2020 strykes 
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b. Det ses på reduksjon av antall årsverk innenfor rammeområdet  

I tillegg bes det om følgende:  

 Inntekt ved utleie Sistranda skole legges inn 

 

6. I tillegg til overnevnte nedtrekk bes kommunedirektøren: 

 Se på inntektspotensial på alle tjenesteområder 

 Utrede muligheten for å løse flere av kommunens tjenester som interkommunale 

samarbeid 

 Vurdere effektivisering av kommunens tjenester 

 Se på hva reduksjon av reiser, kurs og konferanser har medført i reduserte 

utgifter som følge av korona-situasjonen 

 Se på muligheten for å omfordele mellom rammene for å redusere nedtrekkene 

innenfor helse og mestring, og oppvekst.  

 Vurdere avtalen med Trondheim Havn for å maksimere kommunens 

inntekstpotensiale 

Enstemmig. 

 

HOOKs innstilling: 

 

Hovedutvalg for Helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur sender saken over til 

formannskap/kommunestyret uten forslag til endelig vedtak da det politiske miljøet trenger 

lengre tid på å diskutere de ulike forslagene til vedtak. 

 

Falt enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 23.04.2020 sak 18/20 

 

Vedtak: 

Hovedutvalg for Helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur sender saken over til 

formannskap/kommunestyret uten forslag til endelig vedtak da det politiske miljøet trenger 

lengre tid på å diskutere de ulike forslagene til vedtak. 

 

Enstemig. 

 

HOOKs behandling i møte 24.04.20: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 
 

Hovedutvalg for Helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur sender saken over til 

formannskap/kommunestyret uten forslag til endelig vedtak da det politiske miljøet trenger 

lengre tid på å diskutere de ulike forslagene til vedtak. 

 

Enstemmig. 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltak for effektivisering og omstillingsutvalgets 

innstilling: 
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1. Ramme fellestjenester – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som 

opplistet i saksutredningen 

• Frøya kommunestyre legger opp til 4 møter i andre halvår av 2020 

 

2. Ramme oppvekst – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som 

opplistet i saksutredningen 

• Mellomtrinnet på Nordskag oppvekstsenter flyttes til Nabeita oppvekstsenter 

 

3. Ramme helse og mestring – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan 

som opplistet i saksutredningen, og jobber videre med å utrede tiltak innen disse 

områdene: 

• Ned til en etasje på Kysthaven 

• Strukturendringer virksomhet familie og helse  

• Strukturendringer virksomhet bo, - aktivitet og miljøtjeneste 

• Drift dagsenter  

• Kantinedrift Sistranda skole   

• Åpen barnehage 

• Cafe Kysthaven 

 

4. Ramme kultur og idrett – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som 

opplistet i saksutredningen 

 

5. Ramme teknisk – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet 

i saksutredningen 

• Frøya kommune har 6 måneders åpningstid på svømmebassenget i 2020 

• Miljøuka arrangeres i storformat hvert 2. år. 

 

Falt enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2020 sak 71/20 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste formannskapsmøte.  

 

Enstemmig.  

 

Formannskapets behandling i møte 19.03.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ordfører: 

Saken utsettes til neste formannskapsmøte.  

 

Enstemmig.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. For å nå årets budsjettmål vedtar Kommunestyret de foreslåtte effektiviserings og 

omstillingstiltak kommunedirektøren foreslår innenfor hvert rammeområde, som vist i tabeller i 

punkt 6 i saksfremstillingen, merket «nye tiltak» 
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2. Kommunestyret forutsetter at videre utredning og iverksetting av tiltak med langsiktig effekt 

skjer i tett samarbeid med alle berørte parter slik omstillingsarbeidet har vært langt opp så 

langt. 

 

3. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren har stram økonomistyring, og at det lages et 

opplegg for gjennomføring av omstillingstiltak innenfor trepartssamarbeidet (administrasjon, 

tilltitsvalgte og politikere) som kan vise forpliktende framdrift, ansvar og ressursbruk løpende. 

 

4. Omstillingstiltak med helårsvirkning for 2021 og planperioden utredes videre og konkretiseres 

ytterligere i kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2021 – 2024. 

 

5. Kommunedirektøren foretar budsjettjustering i egen sak som følge av dette vedtaket 

 

 

Vedlegg: 

 
ROS analyser fra rammeområdene helse, oppvekst og teknisk på foreslåtte effektiviseringstiltak 

Saksprotokoll, FSK 30.04.20 sak 117/20 

 

 

Saksopplysninger:   

 

1. Bakgrunn for saken: 

 

Kommunestyret vedtok 19.12.2019 at det skal gjennomføres en omstillingsprosess med et 

effektiviseringskrav på 16.5 mill. kr for 2020. Tiltakene som foreslås skal være konsekvensutredet.  

 

Kommunestyresak 207/19, punkt 7: Rådmann vil vurdere fortløpende effektiviseringstiltak, med fokus 

på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden 

 

Verbalt: 

o Rådmann bes legge frem en plan for effektivisering på de ulike rammeområdene, både på kort og 

lang sikt- tiltakene skal konsekvens- utredes. 

o Det nedsettes et omstillingsutvalg.  

o Inndekning til økning i driftsbudsjett 10 millioner fra disposisjonsfond 

o Resterende nedtrekk fra rammeområdene 

 

Tiltak for 2020 legges med dette fram for politisk behandling. Saken inneholder også tiltak for 2021, 

slik at kommunestyret kan se et helhetlig opplegg for hvordan kommunen kan oppnå balanse i 

økonomien.  

 

 

 

 

 

2. Det faktiske omstillingsbehovet 

 

o Kommunestyret vedtok gjennom handlingsprogram 2020 og økonomiplan 2020-2023, at det skulle 

gjennomføres en effektivisering på ca. 16,6 mill. kr. i 2020 for å få et bærekraftig budsjett i balanse.  
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o Når regnskapet for 2019 var klart, viste dette et merforbruk i drift på ca. 16 mill. kr. I tallet ligger 

svikt i finans, og overforbruk på drift, i hovedsak innenfor ramme helse og mestring på ca 9 

millioner kroner. Dette gjelder hhv barnevern, NAV sosial og pleie og omsorg- i hovedsak nye 

ressurskrevende brukere. I tillegg har kommunen fått en krevende ROP tjeneste i 2020 som vi vet pr 

d.d. vil kreve flere ressurser enn de har i dag.  

 

Flere av utgiftene innen helse er av varig karakter og ville bidra til å gjøre 2020 enda mer krevende.  

 

I driftsbudsjettet for 2020 ble helse styrket med 2,5 millioner kroner. Likevell ser en av regnskapstall pr 

1. halvår 2020 at ramme helse og mestring vil få utfordringere med å holde rammen også i 2020. dette 

gjelder pleie og omsorgstejenesten, NAV og ROP (rus/psykisk helse) 

 

Regnskapstall 1. halvår 

 

Totalt omstillingsbehov for kommunen se dermed slik ut pr 11.08.20: 

 

Effektiviseringskrav i budsjett 2020:  16 600 mill kr 

Estimert merforbruk helse 2020:  5 mill kr (anslag) 

  

Totalt omstillingsbehov 2020   21 600 mill kr 

 

Dette er et betydelig beløp og utgjør 6,2 % av netto driftsrammer for 2020. 

 

Samlet omstillingsbehov er derfor stort. 

 

 

Dagen sak legger fram to typer tiltak til politisk behandling: 

 

1. Tiltak som gir effekt for 2020. Noen av tiltakene er allerede iverksatt etter vedtak i FSK 

30.04.20. 

 

2. Tiltak som må utredes og planlegges videre for å kunne iverksettes og gi helårseffekt i 

2021 og planperioden. Tiltakene under pkt. 2 legges fram for politisk behandling nå for å få en 

prinsipiell tilslutning på retning og type tiltak. Dette slik at administrasjonen kan gå videre 

med utredning og planlegging av tiltakene for å oppnå effekt fra 2021.  

 

De konkrete forslagene må deretter legges fram og behandles av kommunestyret gjennom 

Handlingsprogram med økonomiplan 2021 – 2024. 

 

Kommunedirektøren har følgende oppfordring når det gjelder den politiske behandlingen av saken: 

o Kommunestyret behandler tiltakene for 2020-2021 som en helhet. Dersom tiltak tas ut, bør 

andre tiltak (som gir tilsvarende innsparing i kroner) tas inn. 

o Dersom kommunestyret ønsker å se på andre tiltak enn de som er nevnt, bør disse i størst mulig 

grad konsekvens-/ROS-vurderes før de vedtas. 

 

 

 

 

3. Arbeidet med omstillingsprosessen: 

 

I forbindelse med budsjettbehandlingen av budsjett og handlingsprogram for 2020 – 2023 ble det vedtatt 

å nedsette et omstillingsutvalg for å se på hvordan kommunens rammer skulle ta inn nedtrekkene på 

budsjettet som følge av mindre inntekter til kommunen.  
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Omstillingsutvalg ble nedsatt i januar 2020, og består av 3 arbeidsgiverrepresentanter, 2 

arbeidstakerrepresentanter og hovedverneombud. Utvalget har hatt møte hver uke og har vurdert alle 

ledige stillinger fortløpende. Gjennom dette har kommunedirektøren opprettet en stillingsbank. Alle 

virksomhetsledere har gjennom denne prosessen hatt et «stående» krav om innsparing.  

 

Hvert rammeområde har opprettet en arbeidsgruppe for omstilling. I arbeidsgruppen sitter 

plasstillitsvalgte og vernetjeneste sammen med arbeidsgiverrepresentanter. 

 

4. Saksgangen: 

 

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at innsparingene er allerede vedtatt i budsjett for 2020, det 

er tiltakene for å nå budsjettmålene som her er til behandling. Tiltakene er beskrevet i punkt 6 i 

saksfremstillingen. 

 

Noen av tiltakene er allerede vedtatt – disse står merket i tabellene «vedtatt i FSK 30.04.20» 

 

De nye foreslåtte tiltakene er merket «nye tiltak»  

 

Eventuelle endringer som medfører at budsjettmidler skal flyttes fra en ramme til en annen (eks. fra 

fellestjenester til teknisk), skal budsjettjusteres i egen sak.  

 

Kommunedirektøren vil komme med en slik sak etter av denne saken er ferdigbehandlet.  

 

 

 

Vedtatt innsparingskrav pr ramme: 

 

 
 

Nedtrekket har vært til politisk drøfting og behandling i flere runder  

 

Først det opprinnelige vedtaket om 3 % nedtrekk: 19 desember 2019 

Så de tiltak som ble fremlagt for FSK (som KST etter delegering): 30.04.20 

 

I dagens sak vises frem de tiltak som ble vedtatt i FSK 30.04.20 og forslag til nye tiltak, dvs 

ytterligere innsparingskrav på grunnlag av FSK sitt vedtak  

 

5. Gjennomføringsfasen 
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Det er til dels krevende forslag til omstillingstiltak som foreslås. Derfor blir det viktig og nødvendig med 

god dialog og tett samspill med politisk nivå og ansatte når tiltakene mer konkret skal utformes og 

gjennomføres. 

 

En viktig fase i omstillingsarbeidet har vært å forberede/utrede/foreslå tiltak slik som det er gjort så 

langt. En minst like stor og krevende jobb er den som kommer etter kommunestyrets vedtak – å 

gjennomføre tiltakene og faktisk oppnå den effektivisering som tiltakene er ment å gi. 

 

Viktige forutsetninger for å lykkes med gjennomføringen slik kommunedirektøren ser det, er: 

 

o Det må utarbeides gjennomføringsplaner slik at ledelse/politikere/ansatte løpende kan følge med på 

status for gjennomføringen, og her må ansvar/suksessfaktorer/fallgruver være tydelige. 

o Det må kommuniseres åpent og tydelig om konsekvensene av tiltak. 

o Økonomi skal ses i sammenheng med kvaliteten på tjenestene og dialog med 

innbyggerne/næringsliv; Frøya jobber etter tankegangen helhetlig styring. 

o Trepartssamarbeidet må være sentralt for å unngå omkamper om tiltak. 

o Det må kunne sies stopp dersom tiltak har utforutsette konsekvenser. I så fall må andre typer 

tiltak gjennomføres. 

o Det nye driftsnivået som omstillingen gir, må kunne holdes over tid. Kommunen kan ikke bruke mer 

penger enn det som er disponibelt. Det er derfor viktig samtidig å jobbe med kultur for god 

økonomistyring og budsjettdisiplin. 

o Helhetlig styring og gevinstrealisering skal være bærende prinsipp i omstillingsarbeidet. 

 

 

 

 

 

Handlingsprogram 2021 og økonomiplan 2021-2024 

 

Gjennom arbeidet med denne saken har kommunedirektøren kommet langt på vei med forberedelser til 

handlingsprogram 2021 og økonomiplan 2021-2024.  Enkelte tiltak som ligger inne i tabellene og som 

gjelder for 2021, vil det bli jobbet videre med og de vil bli lagt inn i handlingsprogram med økonomiplan 

2021 - 2024. Det er imidlertid viktig at kommunestyret tar prinsipielt stilling til disse tiltakene nå 

dersom de skal kunne iverksettes fra 1.1.2021 og dermed gi helårseffekt for 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Effektiviseringstiltak innenfor hvert rammeområde 
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Utfyllende konsekvensanalyser av tiltakene ligger vedlagt saken 

Ramme fellestjenester 
Tiltak for å komme inn i 

vedtatt ramme 

Virknings 

Tidspunkt 

Anslått 

besparelse i 

2020 

Anslått 

besparelse i 

2021 

Konsekvenser 

Vedtatt i FSK 30.04.20         
Inndragelse av bolig- og 

tilflyttnings-koordinator  

 

01.01.20 665 000 kr 665 000 Oppgavene overføres 

andre 

Inndragelse av 50% 

samfunnsplanlegger stilling 

01.01.20 700 000 kr 300 000 kr Oppgaven legges til 

teknisk forvaltning 

Redusere bruk av 

konsulenter 

01.01.20 250 000 kr 250 000 kr Bruke egne ansatte,  

kan gå mere tid 

har ikke all 

fagkunnskapen innomhus 

Holde tilbake ledige 

stillinger ut 2020 

01.01.20 900 000 kr   Flere oppgaver på de som 

er på jobb. Enkelte saker 

tar lenger tid 

Brukerombudstilling holdes 

ledig ut året 2020 

01.01.20 120 000 kr   Ivaretas av det statlige 

brukerombudet, eldre og 

brukerråd mangeler en 

repr. i sitt utvalg 

Nye tiltak  

 

        

Vakanser/sykemeldinger   230 000     
  
Ekstra innsparinger 

servicesenter 

 

    
200 000 

    

Inndragelse av 4 

fagrådgiverstillinger 

 

Obs! stillingene er 

lønnsplassert innenfor hvert 

rammeområde, og 

innsparingen vil således 

legges dit. 

 

01.09.20 

01.01.21 

400 000    
1 700 000  

  
Mer saksbehandling og 

koordinering på lederne 

 

Forutsetter at 1 stilling 

tas inn på hver av 

rammene oppvekst, helse 

kultur og teknisk 

Nedtrekkskrav   2 218 668 kr 2 218 668 kr   
Sum alle tiltak   3 465 000 kr 2 915 000 kr   
Differanse   1 246 332 kr    696 332 kr   
 

Ramme Oppvekst (inkl flyktningetjeneste og voksenopplæring) 

Tiltak for å komme inn i 

vedtatt ramme 

Virknings 

Tidspunkt 

Anslått 

besparelse i 

2020 

Anslått 

besparelse i 

2021 

Konsekvenser 

Vedtatt i FSK 30.04.20         
Sørburøy nedtrekk 0,5 ÅV 01.08.20  121 000  226 000 Redusert lærertetthet 

Mausund nedtrekk 0,5 ÅV 01.08.20  135 000  325 000 Redusert lærertetthet 

Sistranda bs nedtrekk 0,5 

ÅV 

01.08.20  135 000  325 000 Redusert lærertetthet 

Nesset bhg nedtrekk 0,5 ÅV 01.08.20  125 000  300 000 Redusert voksentetthet 
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Nye tiltak  

 

        

Flyktnigetjenesten overføres 

til Familiens hus 

Har i dag 4,20 ÅV 

Nedtrekk 1,2 ÅV 

 

01.09.20 

  
260 000 

 

 780 000 

NY ÅV-ramme 2 ÅV 

(Flyktningkonsulent og 

programveileder). 

Overføres til Helse 

(familiens hus).  

 

Voksenopplæringen i 

prosess vedr organisering. 

Nedtrekk 0,5 ÅV 

01.09.20     

Foreslår å overføre 

deler av undervisningen 

av voksne til DalPro og 

undervisning av barne 

til Sistranda 

Barneskole. Kjøp av 

tjenester. 
 

Mausund OPVS 

Har i dag 7,84 ÅV og 20 

elever og 5 bhg-barn 

Nedtrekk på drift med kr 70 

tusen for 2020 og 120 tusen 

for 2021 

Nedtrekk med 0,21 ÅV 

(tidligere vedtatt 0,5 ÅV) 

 

01.08.20  127 000  276 500 

Redusert lærertetthet. 

Dyrøy OPVS 

Nedtrekk på drift med kr: 

65 tusen i 2020 og 87 tusen i 

2021. 

Midlertidig nedtrekk for 

skoleåret 20/21 med 0,20 ÅV 

knyttet til sosiallærer 

 

01.08.20  65 000  87 000 

Vil svekke arbeid med 

barn med særlige 

utfordringer. Dette 

gjelder både veiledning 

av ansatte bhg og skole 

og arbeid direkte opp mot 

barn/foreldre. Arbeid 

med læringsmiljøet. 

Redusert svømming. 

Nordskag OPVS 

Har i dag 19,55 ÅV 

Nedtrekk på drift med kr 

185 tusen i 2020 og 269 

tusen i 2021 

Nedtrekk 1,4 ÅV 

 

01.08.20  565 000  1 179 000 

Gratis SFO delvis ut. 

Redusert svømming. Vil 

svekke arbeid med barn 

med særlige utfordringer. 

Dette gjelder både 

veiledning av ansatte bhg 

og skole og arbeid direkte 

opp mot barn/foreldre. 

Arbeid med 

læringsmiljøet. 

 

Nabeita OPVS 

Nedtrekk på drift med kr 

275 tusen i 2020 og 2021. 

Veksler (midlertidig 

nedtrekk) sosiallærer-

stillingen (0,6 ÅV) mot en 

lærer for skoleåret 20/21 ifb 

med en ekstra 1. klasse 

kommen skoleår.  

 

01.08.20  436 000  500 000 

Nedtrekk stilling - 

vedkommende overført 

til lønn - felles adm. 53% 

stilling. 

 

Sistranda b-skole 01.08.20  240 000  40 000 Se vedlegg. Korrigert inn 
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Har i dag 205 elever og 32,7 

ÅV. Nedtrekk i drift med kr 

240 tusen i 2020 og 40 tusen 

i 2021 

Styrkes med 1 ÅV ifb med 1 

ekstra 1. klasse kommende 

skoleår.  

 

 1 ÅV fra høst 2020  

som følge 1 ekstra 1. 

klasse. 

Nesset barnehage 

Har i dag 14 ÅV og 47 barn 

Ytterligere nedtrekk 0,5 ÅV 

(tidligere vedtatt 0,5 ÅV) 

 

01.08.20  390 000  270 000 

Redusert voksentetthet og 

redusering av 

driftskostnader.   

Frøya ungdomsskole 

Har i dag 21.72 ÅV 

Nedtrekk i drift på kr 690 

tusen i 2020 og 480 tusen i 

2021 

Midlertidig nedtrekk 

skoleåret 20/21 

 

01.08.20  612 000  370 000 

Se vedlegg 

Kulturskolen 

Har i dag 5,7 ÅV  

Nedtrekk i drift med kr 361 

tusen i 2020 og 580 tusen i 

2021 

 

01.01.20  361 000  580 000 

Øke inntekten tilsvarende 

0,4 ÅV i tillegg til 

generell reduksjon av 

driftskostnader.    

 

Ansvar 2000 – oppvekst 

Generell nedtrekk knyttet il 

vikarordningen.  

 

01.08.20   500 000  500 000 

Redusert lærertetthet ved 

fravær. 

Nedtrekks krav   - 5 202 365  - 5 202 365    
Sum alle tiltak   + 4 072 200r + 5758 500    
Differanse    - 1 130 165  +   556 135    
 

 

Netto nedtrekk ÅV for RO 2 

Barnehage og skole (inkl 2 ÅV ifb med  ekstra 1. kl fra høst 2020 3,11 ÅV 

Flyktnigetjenesten og Voksenopplæringa 1,70 ÅV 

Totalt netto reduksjon av ÅV 
4,81 ÅV 

 

Nedtrekks kravet for 2020     -  5,202 mil kr 

o Total nedtrekk 2020 inkl drift og ÅV er      4,072 mill kr  

o Differanse / underdekning                                          -  1,130 mill kr 

o 2 ÅV ifb med 2 ekstra 1. klasser      0,540 mill kr 

Differanse / underdekning                                          -  1,670 mill kr 

 

 

Nedtrekks kravet for 2021    -  5,202 mill kr 

o Total nedtrekk 2021 inkl drift og ÅV     5,758 mill kr 

o Differanse / merdekning                                         + 0,556 mill kr 

o 2 ÅV ifb med 2 ekstra 1. klasser      1,300 mill kr* 

Differanse / underdekning                                          -  0,744 mill kr 
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Ramme helse og mestring 

 
Tiltak for å komme inn i 

vedtatt ramme 

Virknings 

Tidspunkt 

Anslått 

besparelse 

i 2020 

Anslått 

besparelse 

i 2021 

Konsekvenser 

Vedtatt i FSK 30.04.20         
Fastlege, øke inntekt 01.01.20 900 000 900 000 Ingen 

Dialyse inntekt 01.01.20 1 000 000 1 000 000 Ingen  

Treningsutstyr 01.01.21 0 276 000 Ingen  

Årsverk bemanning natt 

oppfølgingstjeneste 

01.04.20 800 000 1 200 000 Tiltaket er gjennomført. Beboere 

med behov for 24/7 med aktiv 

nattvakt har flytte/skifte 

omsorgsbolig. Endret drift til 

boligtjeneste med punktjenester. 

Gikk fra midlertidig løsning til fast 

løsning. Tiltak som effektiviserer 

driften vesentlig. God styring av 

ressursene både de økonomiske, 

kompetanse og personell. 

Demenskoordinator 0,2ÅV 01.01.20 140 000   Rollen ivaretas pr. tiden av 

fagutviklingssykepleier 

Livsgledekonsulent 0,2 ÅV 01.01.20 140 000   Rollen ivaretas pr. tiden av 

fagutviklingssykepleier 

Endre driftsform kommunal 

fysioterapeut/avdelingsleder 

01.09.20 78 000 314 000 Flere pasienter får et tilbud. Vedtatt 

i sak 20/405.  

Reduser kjøp av statlige 

hjelpetiltak  barnevern 

01.01.20 400 000 400 000 Tiltak som i dag kjøpes kan gis 

lokalt i «Familiens hus». Tiltaket 

må sees i sammenheng med 

strukturelle endringer i Familie og 

helse og ny organisering av 

«Familiens hus». Konsekvens - vil 

ta av kapasitet hos ansatte i 

hjelpetjenestene. Det vurderes 

urealistisk at alle tiltak kan stoppes, 

men tiltak kan utvikles kommunalt 

til mindre kostand. 

Barnevernstiltak er generelt 

kostbare, og vil trolig kunne gi en 

økonomisk besparelse og et mer 

tilgjengelig tilbud lokalt. Sak 

20/1525 ASU 18.08.20 

Reduksjon budsjett 

støttekontakter 

01.01.20 360 000 360 000 Vanskelig å stipulere 

driftskostnader. Effektuerer vedtak 

fortløpende gjennom året. Pr tiden 

liten pågang på tjenesten, få aktive 

vedtak. 

Akviviseringstiltak 

avlastning 

01.01.20 300 000 300 000 Vanskelig å stipulere 

driftskostnader. Effektuerer vedtak 

fortløpende gjennom året. Pr tiden 

liten pågang på tjenesten, få aktive 

vedtak. De vedtak som er i drift ved 

avlastningsboligen, ligger 

årsverkene i turnus og i 

lønnsarkene. 
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Reduksjon 0,8ÅV 

utetjenesten 

01.01.20 534 000 534 000 Mindre ivaretakelse av helhetlig 

tjenesteyting. Oppgavene til 

stillingen vil bli lagt til andre 

stillinger i virksomheten. Ansatte 

kan få flere oppgaver å betjene og 

håndtere, overbelastning. Større 

arbeidsbelastning på leder, som må 

ivareta flere oppgaver som føre til 

mindre tid til ledelse. Redusert 

mulighet til å bistå 

Forvaltningskontoret med 

kartlegging av henvendelsene/ 

søknadene på tjenesteområdet. 

          
Nye tiltak  

 

        

Reduksjon 2 avd.ledere 

fam/helse 

01.01.21 0  600 000 Spesifiserte lederstillinger, 

reduksjon lønnsutgifter, og økt 

kvalitet i samarbeid. Sak 20/1525 

ASU 18.08.20 

Fam/helse nedtak 1 ÅV 01.11.20 100 000 600 000 Familie og helse videreutvikler 

familiens hus som tankesett og 

ideologi. Fordeler fagfelt på få 

avdelinger. Fokus på virksomhetens 

oppgaver i stedet for «mine» og 

«dine» oppgaver. Lagt en struktur 

med fokus teamarbeid, og krav til 

samarbeid styrkes med målsetning 

om at det effektivisere den enkelte 

sak som gir bedre ressursutnyttelse. 

Sak 20/1525 ASU 18.08.20 

Frisklivssentralen nedtak og 

endring i ÅV 

01.01.21 600 000 1 100 000 Frisklivssentralen driftes i dag v/ 

lokaler i Frøya Storhall. Forslag om 

at Frisklivssentralen driftes fra 

Kysthaven sine lokale, og det må 

evt sees over hva frisklivstilbudet 

skal bestå av ut i fra tilgjengelig 

kompetanse og kapasitet. 

Konsekvensen er at innbyggerne 

mister et veletablert tilbud og ikke 

vil motta tilbudet i den form de 

kjenner det pr. i dag.  

          
Nedtrekkskrav, kr   7 642 000  7 642 000   
Sum alle tiltak, kr   5 352 000 7 584 000   

Differanse, kr   - 2 290 000 - 58 000   

 

 

Jobbe videre med 

Strukturtiltak i BAM. Kan avdelinger slås sammen. Reduksjon avdelingsledere     900` kr 

Undersøke mulighet for egenregi – transport dagsenter                                             500` kr  

Ned til 1 etasje på kysthaven                                                                                       1 000` kr 

Bemanning BAM Nedtrekk 1 ÅV                                                                                 645` kr 

Overtid og vikarnruk         1 000` kr 

 

Estimert effekt av nye tiltak + struktur med lengre perspektiv            4 045` kr 
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Ramme kultur og idrett 
Tiltak for å komme inn i 

vedtatt ramme 

Virknings 

Tidspunkt 

Anslått 

besparelse i 

2020 

Anslått 

besparelse 

i 2021 

Konsekvenser 

Vedtatt i FSK 30.04.20         
Slutte med bokbuss 01.01.20 66 000  66 000  Bøker lånes på biblioteket 

Avslutte BUA avtale 01.01.20 20 000  20 000  Ingen, sentralen endrer 

navn 

Lederstruktur       Avventes til sak om evt. 

KF/AS er besluttet 

          
Nye tiltak  

 

        

Omplassering ansatt fra 

frivilligsetntral til HR 

01.05.20 350 000    Omplassering pga  

Covid-19 

Stengt svømmehall pga 

Covid- 19 

 

  170 000     

Nedtrekkskrav   458 000 kr 458 000 2021 - Jobbes videre med 

når sak om evt. KF/AS er 

besluttet 

Sum alle tiltak   606 000 kr     

Differanse   + 148 000 kr     

 

Ramme tekniske tjenester 
Tiltak for å komme inn i 

vedtatt ramme 

Virknings 

Tidspunkt 

Anslått 

besparelse i 

2020 

Anslått 

besparelse 

i 2021 

Konsekvenser 

Vedtatt i FSK 30.04.20         
Miljøuka tas ut fra ordinær 

drift  

  153 900 153 900 Ingen. Ivaretas av 

prosjektmidler 

Konsulentbistand 01.01.2020   30 000 30 000 Utfordrende å nå målet på 

154 000 mtp behov for 

spisskompetanse i 

prosjekter 

Overtid 01.01.2020.   22.000 0 Utfordrende å nå målet 

idet overtid er knyttet til 

avtaler og tjenesteyting-

snivå – må tas en 

gjennomgang for å se på 

reduksjon  

Vakanse i ledig stilling 01.06.-

01.10.2020 

178 000 0   

Stengt svømmehall  3 mndr 

effekt  

01.05.-

01.08.20 

  79 500 0 Reduserte kostnader 

oppvarming og 

kjemikaliebruk 

Nye tiltak          



Saknr: 59/20 

 

Gatefeiing 01.01.2020 150 000 150 000 Innkjøp av feiemaskin 

medfører ikke behov for 

innleie eksternt 

Sletting av graver 01.01.2020   44 000   35 000 Årlig oppgave – 

varierende antall 

Økt kaileie 01.02.2020 314 000 100 000 Kaileie liggekai Sistranda 

bortfaller 1/7-20 – 

justering av gebyr legger 

til rette for økt inntekt 

2021 

Red. plenklipp 01.01.2020   56 000 56 000 Utføres i egen regi – andre 

oppgaver som utføres i 

sommerhalvåret 

bortfaller/etterslep 

Utleie Sistranda skole 01.01.2020   50 000 50 000 Nærmere gj.gang 

kostnadsbildet for teknisk 

kontra overføring midler 

fra skolen må avtales 

Avvente tilsetting 

forvaltning 

  375 000   Dette er midler som skulle 

blitt overført ramme 

Forvaltning fra ramme 

Strategi og utvikling. Ikke 

gjennomført enda så det 

påvirker ikke rammens 

størrelse ift i dag. Det er 

imidlertid blitt budsjettert 

med midlene og stillingen 

skulle sikre større 

kapasitet på byggesak. Vil 

ha særlig betydning for 

overholdelse av frister i 

høst siden en 

byggesaksbehandler må 

bruke en del tid på 

implementering av e-

Byggesak. Ordinære 

byggesaker vil bli 

prioritert på bekostning av 

ulovlighetsoppfølging, 

klage- og tilsynsaker. 

 

Nye tiltak 

 

    361 000 kr   

Nedtrekkskrav      936 000 kr 936 000 kr   
Sum alle tiltak   1 452 400 kr  936 900 kr   

Differanse   + 516 400 kr 0   

 

Vurdering  

 
Det er flere bestillinger fra FSK som er i prosess, se vedlagt saksprotokoll fra FSK 30.04.20.  

 

I tillegg er kommunen er inne i store omsstillingsprosesser, noe som ikke berøres direkte av denne saken, 

men som vil ha innvirkning på budsjettene i planperioden. De største er: morgendagens 
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omsorg/omlegging av drift, gjennomgang av strukturer innen oppvekst, vurdering av driftsform innen 

kultur,-  alle prosessene vil kunne gi økonomisk påvirkning i planperioden. 

 

Det er derfor et mål for kommunedirektøren å få disse tallene på bordet så raskt som mulig, og legge 

disse inn i handlingsplanen 21 -24 og planperioden.  

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

I denne saken for budsjettet 2020, er summen av kommunedirektørens iverksatte og forslåtte tiltak for å 

komme i balanse ca. 14,948 mill. kr. og er fordelt slik: 

 

Effekt av iverksatte og foreslåtte tiltak 2020 

 

Ramme Innsparingsmål Effekt av vedtak 2020  Differanse 2020 

Felles/folkevalgte 2 218 668,00 3 465 000,00 1 246 332,00 

Oppvekst 5 202 365,00 4 072 200,00 -1 130 165,00 

Helse og mestring 7 642 000,00 5 352 000,00 -2 290 000,00 

Kultur og idrett 458 527,00 606 000,00 147 473,00 

teknisk 936 421,00 1 452 400,00 515 979,00 

Differanse   
(manglende tiltak) 

16 457 981,00 14 947 600,00 -1 510 381,00 

 

 

Som tabellen over viser, vil rammeområdene helse/mestring og oppvekst trenge flere år på å 

gjennomføre nødvendige omstillingstiltak, og vil av denne grunn ikke klare å holde budsjettrammen for 

2020.  

 

Det foreslås derfor å styrke budsjettrammen for disse to enhetene for 2020.  

 

Konsekvensen av det, blir at øvrige rammer får en større reduksjon i sine rammer enn først vedtatt, jfr 

tabell over.  

 

I tillegg varsles det nå at det ligger an til et underskudd i 2020, da det er svært krevende å ta ned driften 

i større grad enn det er lagt opp til pr dato. 

 

Kommunedirektøren vil foreslå at disposisjonsfond brukes til styrking av driften for 2020 (for å 

inndekke de 1,5 som «mangler» av tiltak i denne saken, samt merforbruk innen helse) og vil legge frem 

en egen budsjettjusteringssak om dette. 

 

Totalt sett mener kommunedirektøren at det må jobbes med effektivisering og kostnadskontroll 

i hele planperioden, slik at vi har økonomisk balanse ved utgangen av 2021 og i planperioden. Det er 

viktig å preisere at behovet for kostnadsreduksjoner er så omfattende for noen av tjenesteområdene at 

det ikke vil være mulig å unngå reduksjoner i bemanningen. Det vil derfor bli arbeidet videre med å: 

 

o Kartlegge og forberede eventuelle personalmessige konsekvenser av vedtatte tiltak. 

o Avholde jevnlige dialog- og drøftingsmøter med tillitsvalgte. 

o Trepartssamarbeidet benyttes aktivt (ASU) 
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Kommunedirektøren vil understreke at to faktorer er viktigere enn noe annet i prosessen videre: 

 

1. Budsjettene må være realistiske og gode nok som styringsverktøy 

2. Streng økonomistyring og sterk budsjettdisiplin må gjennomføres gjennom hele året 

3. Lederne må i større grad få bistand og oppfølging på budsjett og regnskapsarbeid  

 

 

 

 

Kommunedirektørens innstilling 

 

1. Kommunestyret støtter de foreslåtte effektiviserings og omstillingstiltak kommunedirektøren 

foreslår innenfor hvert rammeområde for å nå årets budsjettmål. 

 

2. Kommunestyret forutsetter at videre utredning og iverksetting av tiltak med langsiktig effekt 

skjer i tett samarbeid med alle berørte parter slik omstillingsarbeidet har vært langt opp så 

langt. 

 

3. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren har stram økonomistyring, og at det lages et 

opplegg for gjennomføring av omstillingstiltak innenfor trepartssamarbeidet (administrasjon, 

tilltitsvalgte og politikere) som kan vise forpliktende framdrift, ansvar og ressursbruk løpende. 

 

4. Omstillingstiltak med helårsvirkning for 2021 og planperioden utredes videre og konkretiseres 

ytterligere i kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2021 – 2024. 

 

5. Kommunedirektøren foretar budsjettjustering i egen sak som følge av dette vedtaket 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Arbeidet med revidert budsjett 2020 og pågående omstilling er forankret i kommuneplanens 

samfunnsdel under fokusområdet organisasjonen Frøya kommune  

o Sånn vil vi ha det: Frøya kommune er tydelig på strategi og styring.  

o Sånn vil vi gjøre det: Vektlegge god økonomisk styring og langsiktig planlegging for en 

bærekraftig økonomi.  

 

Vedtatte handlingsregler 

 

Kommunen har handlingsregler knyttet mot netto driftsresultat på 1,75%, og at netto gjeldsgrad i løpet 

av to handlingsperioder skal ned på landsgjennomsnittet.  

 

I tillegg har kommunen fra tidligere en handlingsregel at låneopptak til annet enn selvkostområder ikke 

skal overstige avdragene kommunen betaler hver år.  

 

Disse målene i seg selv tilsier at omstillings og effektiviseringsarbeidet må ha stor fokus i årene 

fremover. 

 

Økonomiarbeidet i 2021 omstillingsbehovet for 2021 og planperioden 

 

Slik prognosene er pr d.d. ser det ut til at det også i 2021 blir veldig utfordrende å balansere budsjettet. 

Dette skyldes i hovedsak større finanskostnader (Korona er også en medvirkende årsak her) 
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For å få budsjettene i balanse, handler dette ikke bare om økonomi;  

 det handler om tjenestene og måten å gjøre ting på 

 deler av tjenestene må gjøres om, tilbys annerledes og noe vil falle bort.  

 

Dette er mulig samtidig som vi skal gi god kvalitet i tjenestene og vi kan være en aktiv 

samfunnsutvikler. Vi skal fortsatt tilby tjenester som er bærekraftig økonomisk og samfunnsmessig 

 

Det er viktig å fastslå at kommunen har ikke valg. Det finnes i liten grad frie midler og reserver, og dette 

kan ikke skyves ut i tid. Kommunen vil riktignok få inntekter fra havbruksfondet, men det anbefales ikke 

å budsjettere med dette i drifta. 

 

Kommunedirektøren vil be om at kommunen bruker planperioden på å effektivisere og harmonisere 

budsjettene, dvs at målet er at ved utgangen av 2024, skal vi ha bærekraftig økonomi og bygge 

handlefrihet. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 
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Arkivsaksnr: 

20/1375 

Sak nr: 

60/20 

Saksbehandler: 

Marit Wisløff Norborg 

Arkivkode: 

005 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

195/20 Formannskapet 18.08.2020 

60/20 Kommunestyret 27.08.2020 

 

FLAGGING MED REGNBUEFLAGGET  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommunestyre følger lov om flagging på kommunale offentlige bygninger så lenge 

det er gjeldende norsk rett.  

2. Kommunestyret ber kommunedirektør om å heise pride-flagget (regnbueflagget) på torget 

i sentrum av Sistranda under Pride Trondheim i september 2020. 

3. Det flagges 04. – 13.09.20 

4. Forslag til flagging med regnbueflagget innarbeides i normalregler for bruk av Frøya 

kommunes våpen og flagg.  

 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.08.2020 sak 195/20 

 

Vedtak: 

 
1. Frøya kommunestyre følger lov om flagging på kommunale offentlige bygninger så lenge det er 

gjeldende norsk rett.  

2. Kommunestyret ber kommunedirektør om å heise pride-flagget (regnbueflagget) på torget i 

sentrum av Sistranda under Pride Trondheim i september 2020. 

3. Det flagges 04. – 13.09.20 

4. Forslag til flagging med regnbueflagget innarbeides i normalregler for bruk av Frøya kommunes 

våpen og flagg.  

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Frøya kommunestyre følger lov om flagging på kommunale offentlige bygninger så lenge det 

er gjeldende norsk rett.  

2. Kommunestyret ber kommunedirektør om å heise pride-flagget (regnbueflagget) på torget i 

sentrum av Sistranda under Pride Trondheim i september 2020. 
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3. Det flagges 04. – 13.09.20 

4. Forslag til flagging med regnbueflagget innarbeides i normalregler for bruk av Frøya 

kommunes våpen og flagg.  

 

 
Vedlegg:  

 

1. Normalregler for bruk av Frøya kommunes våpen og flagg.  

 

 

Saksopplysninger:  

  
Flagging fra rådhuset er regulert i Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger LOV -193306-

29-2, sist endret 15.12.2017 og med ikrafttredelse 01.01.18: 

«§ 1. På eller fra kommunes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner må kun 

brukes flagg som nevnt i lov 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag § 1 (uten splitt og tunge), det 

samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagg. Som offentlige bygninger og kommunale 

institusjoner regnes bygninger med tilhørende grunn som kommunen råder over som eier, leier eller 

lignende og som hovedsakelig brukes i forbindelse med kommunens offentlige oppgaver eller av 

kommunale institusjoner. Forbudet i første punktum gjelder ikke når bygninger med tilhørende 

grunn som nevnt i annet punktum brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement 

med allmenn interesse. Det samme gjelder frittstående kommunale flaggstenger på torg, bruer, 

plasser eller lignende som ikke framstår som en integrert del av et kommunalt bygningskompleks 

eller et bygningskompleks som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner».  

Etter loven er det satt klare grenser for bruk av flagg fra kommunen sine offentlige bygninger, der det 

kun er lov til å nytte det norske flagget, det samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagg. 

Det er gjort noen unntak:  

«Forbudet i første punktum gjelder ikke når bygninger med tilhørende grunn som nevnt i annet 

punktum brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn 

interesse.». 

Den andre unntaksbestemmelsen fastslår at forbudet ikke gjelder for frittstående kommunale 

flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignede som ikke fremstår som en integrert del av et 

kommunalt bygningskompleks eller et bygningskompleks som for den vesentligste del benyttes av 

kommunale institusjoner. Her kan det flagges uavhengig om det er et arrangement eller ikke.  

Pride er et arrangement med en allmenn interesse, men kommunedirektøren har ikke fått kjennskap 

til at det skal arrangeres et arrangement på Frøya, på kommunal grunn eller i tilknytning til rådhuset. 

Derimot blir Trondheim Pride arrangert 04. – 13.09.20.Trondheim Pride er Trøndelags årlige Pride-

festival som ble startet i 1997, og er en underorganisasjon til FRI Trøndelag. Hvert år arrangeres det 

debatter i Pride House, parade, sosiale sammenkomster, konserter og fester for å feire skeiv kultur.  

Vurdering: 

 
Kommunedirektøren konstanterer at i den andre unntaksbestemmelsen er det mulig å flagge med 

Pride-flagget ved frittstående kommunale flaggstenger som ved torg, bruer plasser eller lignede som 

ikke fremstår som en integrert del av et kommunalt bygningskompleks eller et bygningskompleks 
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som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner. Her kan det flagges uavhengig om 

det er et arrangement eller ikke.  

Kommunedirektøren er derfor av den formening at det kan flagges ved torget i Sistranda sentrum 

under Pride Trondheim i september 2020. Dette med bakgrunn i unntaksbestemmelsen og at i 

kommuneplanens samfunnsdel, under samfunn, næring og kultur er det overordnede målet: Frøya er 

et godt sted å leve og at Frøya er et inkluderende samfunn. 

Kommunedirektøren tilrår derfor at:  

1. Frøya kommunestyre følger lov om flagging på kommunale offentlige bygninger så lenge det 

er gjeldende norsk rett.  

2. Kommunestyret ber kommunedirektør om å heise pride-flagget (regnbueflagget) på torget i 

sentrum av Sistranda under Pride Trondheim i september 2020. 

3. Det flagges 04. – 13.09.20 

4. Forslag tl flagging med regnbueflagget innarbeides i normalregler for bruk av Frøya 

kommunes våpen og flagg.  

 
Kommunedirektøren har vært i dialog med Frøy eiendom og Hotell Frøya som eier flaggstengene på 
torget. Frøy eiendom overgav bestemmelsen til Hotell Frøya, og fra dem har kommunen fått positvt 
svar til at flagget heises som foreslått om dette blir vedtatt.  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

70/20 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 20.08.2020 

61/20 Kommunestyret 27.08.2020 

 

ENDRING AV GRAVPLASSENE VÆRØY OG TITRAN I FRØYA KOMMUNE  

 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune gir sin tilslutning til at  

1. Frøya sokn omregulerer Værøy gravplass fra å være kistegravplass til å bli en 

gravplass for urner i kistegrav.  

2. Frøya sokn omregulerer områder på Titran gravplass. Felt 4, rad N-U, nummer 

1-9 gjøres om til kistegraver for urner.  

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 20.08.2020 sak 70/20 

 

Vedtak: 

Frøya kommune gir sin tilslutning til at  

1. Frøya sokn omregulerer Værøy gravplass fra å være kistegravplass til å bli en gravplass 

for urner i kistegrav.  

2. Frøya sokn omregulerer områder på Titran gravplass. Felt 4, rad N-U, nummer 1-9 

gjøres om til kistegraver for urner.  

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune gir sin tilslutning til at  

1. Frøya sokn omregulerer Værøy gravplass fra å være kistegravplass til å bli en gravplass 

for urner i kistegrav.  

2. Frøya sokn omregulerer områder på Titran gravplass. Felt 4, rad N-U, nummer 1-9 

gjøres om til kistegraver for urner.  

 

 

Vedlegg: 
Ingen 
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Saksopplysninger:   

 

I brev sendt til Nidaros bispedømmeråd 13.03.2020 var det møteboken fra sak 005/20 og 

006/20 i Frøya kirkelige fellesråd som lå vedlagt. 

 

Sak 005/20 Omregulering av Værøy gravplass 

 

Værøy gravplass ligger på Risøya hvor det ikke bor mennesker. Øya eies av Tor Johannes 

Wærøe. Frøya sokn ønsker å omregulere Værøy gravplass fra å være kistegravplass til å være 

en gravplass for bare urner i kistegrav.  

 

Foruten festede kistegraver på Værøy gravplass, ønsker vi at det nå kun urner som kan settes 

ned der.  Ved fornying av festeavtale blir kistegraver omgjort til urnegraver. 

Det er plass til 4 urner i 1 kistegrav. 

 

Bakgrunn: På Værøy gravplass er dette er pga. arbeidsforholdene til gravplassarbeiderene (4 

mann må grave opp graven for hånd), jordsmonn som ikke er egnet til nedbryting (leire), er 

avhengig av flo sjø for å legge til båten som skal frakte kisten og det er ingen offentlig 

transport (båt) som legger til Værøy gravplass. Kaianlegget som består av noen planker som 

er festet på et berg er ikke egnet lengre for å legge til med båt ved flo sjø. Ved siste 

kistebegravelse som var der måtte arbeiderne få kisten på land i fjæresteinen og videre opp til 

gravplassen. Dette sier de var ingen verdighet til den gravlagte. Når det er nedsetting av 

urner kan de legge til båten andre mere egnede steder ved øya.  

Med dette ønsker Frøya sokn å kunne gi verdighet til den gravlagte, ta vare på 

lokalsamfunnets ønske om å bevare gravplassen og ta vare på HMS til gravplassarbeiderne.  

Frøya sokn er klar over at fellesrådet har ansvaret for å sikre adkomst til gravplassen og ser 

på hvilke muligheter vi har får å ordne en tilfredsstillende adkomst.  

 

Vedtak: 

Frøya sokn omregulerer Værøy gravplass fra å være kistegravplass til å bli en gravplass for 

urner i kistegrav. Kistegravene har plass til 4 urner. Foruten festede kistegraver på Værøy 

gravplass, ønsker vi at det nå kun er urner som kan settes ned der.  Ved fornying av 

festeavtale blir kistegraver omgjort til urnegraver. 

Vedtaket sendes over til bispedømmerådet for godkjenning. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 006/20 Omregulering av Titran gravplass 

Frøya sokn ønsker å omregulere områder på Titran gravplass. Felt 4, rad N-U, nummer 1-9 

gjøres om til kistegraver for urner.  

 

Foruten festede kistegraver på Titran gravplass, ønsker vi at det nå kun urner som kan settes 

ned der.  Ved fornying av festeavtale blir kistegraver omgjort til urnegraver. 

Det er en del områder igjen på felt 1 og noen på felt 2 som er avsatt til kistegraver.  

Bakgrunnen: Områdene som ikke er brukt på Titran gravplass er for grunne til å sette ned 

kiste. Her treffer vi berget når vi graver. Derfor ønsker vi å omregulere felt 4. rad N-U, 

nummer 1-9 til kistegraver for urner. Det er plass til 4 urner i 1 kistegrav. 

Frøya sokn ønsker med dette å gjøre det mulig for nedsetting av urne på det tiltenkte området 

slik at lokalbefolkningen fortsatt har mulighet til å få satt ned sine på ønsket gravplass. 

 



Saknr: 61/20 

I tillegg informeres det om at Frøya sokn allerede har 14 gravplasser som skal tas vare på, så 

en utvidelse av Titran gravplass eller en ny gravplass ser vi ikke at er løsningen.   

 

Vedtak: 

Titran gravplass omreguleres følgende: 

Felt 4, rad N-U, nummer 1-9 gjøres om til kistegraver for urner.  

Foruten allerede festede kistegraver på Titran gravplass, skal det nå kun settes ned urner.   

Ved fornying av festeavtale blir kistegraver omgjort til kistegraver for urner. 

Vedtaket sendes over til bispedømmerådet for godkjenning. 

Enstemmig vedtatt 

 

Vurdering: 

 

Hele Værøy gravplass endres fra kistegraver til kistegraver for urner. Titran 

gravplass felt 4, rad N-U, nummer 1-9, endres fra kistegraver til kistegraver for 

urner. Hver kistegrav har plass til 4 urner. 

Med disse endringene kan vi ved Værøy gravplass bla. gi verdighet til den 

avdøde i forbindelse med transporten, ta vare på lokalsamfunnets ønske om å 

bevare gravplassen og ta vare på HMS for gravplassarbeiderne. 

Ved Titran gravplass ønsker vi å gjøre det mulig for nedsetting av urner på det 

tiltenkte området slik at lokalbefolkningen fortsatt har mulighet til å få gravlagt 

sine på ønsket gravplass. Endringen vil gjøre at vi får plass til 72 kistegraver for 

urner tilsammen på dette området. 

 

Titran gravplass felt 4, rad N-U, nummer 1-9 ligger i området bak klokkehuset. 

Endringene vil være en vesentlig endring av gravplass etter gravferdsloven § 4 

som krever tilslutning fra kommunen og tillatelse fra bispedømmerådet. 
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34/20 Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 19.08.2020 
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VOKSENOPPLÆRINGA OG DALPRO AS  

 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kulturs innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å gå i forhandlinger og eventuelt inngå en avtale 

med DalPro as om å ivareta deler av voksenopplæringen knyttet til flyktninger og 

arbeidsinnvandrere.  

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 19.08.2020 sak 34/20 

 

Vedtak: 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å gå i forhandlinger og eventuelt inngå en avtale med 

DalPro as om å ivareta deler av voksenopplæringen knyttet til flyktninger og 

arbeidsinnvandrere.  

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å gå i forhandlinger og eventuelt inngå en avtale med 

DalPro as om å ivareta deler av voksenopplæringen knyttet til flyktninger og 

arbeidsinnvandrere.  

 

 

 

Bakgrunn for saken 

Kommunedirektøren har valgt å omorganisere og effektivisere Flyktningetjenesten og ønsker å 

gjennomføre en tilsvarende vurdering av Voksenopplæringen. 

 

Flyktningetjenesten er i dag underlagt rammeområde oppvekst. Fra 01.09.20 overføres 

Flyktningetjenesten til Familiens Hus og med det rammeområde Helse og Mestring.  
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Bakgrunn for å legge flyktningetjenesten til Familiens Hus er at flyktningene har større 

samhandling med kommunens helsetjenester enn oppvekst når det gjelder oppfølging og 

integrering.  

 

Frøya kommune har per i dag 11 flyktninger som er knyttet til introduksjonsprogrammet.  

 

Når det gjelder Voksenopplæringen som denne saken gjelder, ønsker kommunedirektøren å 

overføre deler av voksenopplæringen til DalPro AS. Dette gjelder ikke flyktningebarna. 

Opplæringen av dem legges til Sistranda barneskole og Frøya ungdomsskole. Vi har i dag 6 

flyktningbarn som går i barneskolen – ingen i ungdomsskolen pt.  

 

Det presiseres at DalPro As kun skal ivareta den utførende delen av tjenesten. Den utøvende 

delen – det vil si oppfølging og tilsyn -  tilligger fortsatt Frøya kommune ved virksomhetsleder 

ved Sistranda barneskole i samarbeid med kommunalsjefen for oppvekst. 

 

DalPro as er autorisert til å gjennomføre slik opplæring.  

 

DalPro as sitt ansvar vil være å gjennomføre introduksjonsprogrammet for den voksende delen 

av flyktningene og arbeidsinnvandrere.  

 
Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde opplæring i norsk og samfunnskunnskap og 

tiltak som forbereder til arbeid eller utdanning. Programmet skal være helårig og på full tid så 

lenge den enkelte har behov for det, inntil to år. Det kan forlenges til tre år når særlige grunner 

taler for det. 
 

Innenfor rammene av introduksjonsordningen kan en deltaker for eksempel starte i 

arbeidspraksis fra første dag i kombinasjon med opplæring i norsk og samfunnskunnskap på 

deltid, gjennomføre grunnskole eller videregående opplæring, gjennomføre kompletterende 

utdanning, delta i arbeidstrening i kombinasjon med norskopplæring og eventuelt også motta 

praktisk norskopplæring på arbeidsplassen, eller få praktisk bransje- eller yrkesfaglig 

opplæring. 
 

Ordinært arbeid kan legges inn som en del av programmet slik at den enkelte kan få mulighet 

til å få en tidlig tilknytning til arbeidslivet samtidig som hun eller han kvalifiseres til arbeid eller 

utdanning. 

 

Målsettingen 
o Målet med introduksjonsprogrammet er å styrke den enkeltes muligheter for 

deltakelse i arbeid og samfunnsliv og deres økonomiske selvstendighet. 

o Regjeringens målsetting er at minst 70% av deltakerne skal være i arbeid eller 

utdanning året etter at de har avsluttet programmet. 

 

Målet 
Målet for opplæringen i norsk for voksne innvandrere er at deltakerne skal kunne nå et 

ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på 

kompetansen sin i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Opplæringen i samfunnskunnskap 

skal gi deltakeren informasjon om plikter, rettigheter og muligheter, og gi 

grunnleggende kunnskaper om det norske samfunnet og sentrale verdier. 
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Regjeringens målsetting er at 70 prosent oppnår nivå A2 eller høyere på skriftlig 

norskprøve, og at 90 prosent oppnår nivå A2 eller høyere på muntlig prøve. For den 

avsluttende prøven i samfunnskunnskap er målet at 90 prosent skal bestå. 

 

Innholdet 
 Grunnleggende kunnskaper om det norske samfunn er viktig for å kunne delta både 

i arbeidslivet spesielt, og i samfunnslivet generelt. 

 Opplæringen skal bygge på prinsippet om tilpasset opplæring. Organisering, innhold 

og valg av metoder må ta utgangspunkt i den enkelte deltakers behov og 

forutsetninger. Modul 4-5 omhandler innholdet i opplæringen og lærplanen. 

 Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. 

Undervisere må kjenne til: 
 Struktur og innhold i læreplanen, både norsk- og samfunnskunnskapsdelende sju 

emnene i samfunnskunnskapsplanen følgende i norskplanen: 

o de fem språkferdighetene 

o de fire domenene for språkbruk 

o inndeling i ferdighetsnivåer og beskrivelsene av disse inndelingen i spor. 

 

Individuell plan for norskopplæring 
DalPro vil i samarbeid med vår programveileder i Frøya kommune utarbeide rutiner for å 

kartlegge deltakernes skolebakgrunn for å formulere individuelle mål for opplæringen. 
 

Individuell plan skal utarbeides i samarbeid med deltakeren og utformes på bakgrunn av den 

enkeltes kompetanse, forutsetninger, livssituasjon og videre planer for livet i Norge. 

 
 

Den individuelle planen om norskopplæring vil inneholde: 
o Mål for opplæringen 

o Tidsrammen 

o Når og hvor opplæringen skal finne sted. 

 

Økonomi 

Kostanden knyttet til denne opplæringen/kjøp av tjenester fra DalPro, dekkes i helhet av 

IMDIs integreringstilskudd.  
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV MERETE MOEN  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Merete Moen innvilges fritak fra sitt politiske verv som medlem i kontrollutvalget for 

inneværende periode. 

 

Som medlem i kontrollutvalget velges: Paul Sandvik 

Som vara for den valgte i kontrollutvalget velges: Hege Jeanette Berg Johansen 

Som 2. vara for Rødt i KST velges: Marthe Reppe. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.08.2020 sak 203/20 

 

Vedtak: 

Merete Moen innvilges fritak fra sitt politiske verv som medlem i kontrollutvalget for 

inneværende periode. 

 

Som medlem i kontrollutvalget velges: Paul Sandvik 
Som vara for den valgte i kontrollutvalget velges: Hege Jeanette Berg Johansen 

Som 2. vara for Rødt i KST velges: Marthe Reppe. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 18.08.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble ble fremmet av R: 

 
Medlem i kontrollutvalget : Paul Sandvik 

Vara i kontrollutvalget  : Hege Jeanette Berg Johansen 

2. Vara i kommunestyret : Marthe Reppe 

 

Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 

 

Merete Moen innvilges fritak fra sitt politiske verv som medlem i kontrollutvalget for 

inneværende periode. 

 

Som medlem i kontrollutvalget velges: 

Som vara for den valgte i kontrollutvalget velges: 

Som 2. vara for Rødt i KST velges: 

 

Vedlegg: 
 

Søknad  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Merete Moen søker om fritak da det er kronisk sykdom i familen og hun har ikke kapasitet til 

utføre vervet på en god måte. 

 

Da Bente Marie Kvam ble innvilget fritak i KST møtet 18.06.20 sak 50/20, må det velges nytt 

varamedlem for Rødt. 

 

 

§ 7-9.Uttreden og fritak  

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller 

henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig 

eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for 

søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har 

nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.  

 

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før 

fritaksperioden er over. 

 

 

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre 

måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket 

gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges.  

 

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved 

forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen 

varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved 

flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt.  

 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, 

kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller 

varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende 

medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent 

av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det 

underrepresenterte kjønnet.  
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Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny leder.  

 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget 

eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, kan 

kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. 

Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer 

(suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli 

representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens 

varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte 

kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge varamedlemmer til 

andre organer.  

 

Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå hvem som 

skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget eller 

fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved 

nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller varamedlemmet inn på den ledige plassen. 

Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen 

over varamedlemmer. 

 

 

Vurdering: 

 

Merete Moen innvilges fritak. 
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KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

Helhetlig idrettspark, status prosjektene 
 

 

Til orientering Sredt avløp: 

 

Prosedyre for behandling av søknader om utslipp av sanitært 

avløpsvann 
Bakgrunn: For å kunne sette ned sanitært avløpssystem kreves en søknad i henhold til 

forurensingsloven §11. For private avløpsanlegg er det kommunen som 

forurensningsmyndighet som er delegert oppgaven. For å sette ned avløpsanlegg kreves det 

også i de fleste tilfeller søknad om tiltak gjennom plan- og bygningsloven.  

Behandlingstiden for utslippssøknader er 6 uker.  

Før søknaden behandles sjekkes området opp imot driftsavdelingen om det er planlagt 

utbygging av kommunalt avløp i området.  

For å behandle en utslippssøknad skal søknaden være fullstendig. Dette betyr at søknaden 

skal inneholde: 

- Situasjonskart for tenkt anlegg 

- Dokumentasjon på hvilket anlegg som skal settes ned og at anlegget er godkjent i henhold 

til norske standarder evnt. en beskrivelse og utregning som viser hvilke prinsipper anlegget 

skal fungere etter 

 - Kommunen kan ha lokale godkjenninger for typer anlegg som ikke nødvendigvis er 

nasjonalt godkjent. Det vil da være anleggseier som står ansvarlig for at anlegget fungerer til 

hensikt og rensegrad som er søkt.  

- Skjema om ansvarsrett fra firma med godkjent ADK1 sertifisering.  

- evnt. Skjema for tilkobling til annenmanns anlegg/utslippsledning.  
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For byggesaken kreves 

- Situasjonskart 

- evnt. Naboerklæring/nabovarsel 

- evnt. Grunneiererklæring 

Behandling av søknad 
Søknaden behandles ved å sjekke om all dokumentasjon som kreves for saken er kommet 

inn. Hvis all dokumentasjon foreligger sjekkes søkt renseløsning opp imot en vurdering av 

utslippssted (resipient). Rensegraden som settes for resipienten vil avhenge av 

- Total belastning 

- Hydrauliske forhold, strømningsforhold, terskler, bassenger  

- Brukerinteresser, bading, fiske, aquakultur  

- Økologisk tilstand, eutrofi, artsmangfold, naturtyper  

For å være sikker på vurderingen tar saksbehandler befaring i området i saker der 

rensekravet er usikkert.  

Hvis rensegraden ikke er i henhold til hva forurensningsmyndigheten ønsker vil et brev 

sendes ut som forklarer hvilket krav som gjelder og spesifikt hvilken vurdering som er gjort 

for resipienten. Kommunen tilbyr også en fysisk befaring i området sammen med anleggseier 

for å vise i praksis hva vurderingen er basert på. Erfaring har vist det er enklere å få 

aksept/forståelse av vurderingen når man tar med anleggseier i felt.  

Hvis anleggseier sender inn ny søknad med godkjent renseevne/dokumentasjon på valgt 

løsning som oppfyller kravene vil det gjøres et enkeltvedtak. 

I tilfeller anleggseier ikke godtar rensekravet vil det gjøres et negativt vedtak som kan klages 

til HOAT.  

Både negative og positive vedtak blir fakturert. 
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HOVEDUTVALGSLEDERNES ORIENTERING  

 

 

 

 

 



Saknr: 66/20 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

27.08.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1837 

Sak nr: 

66/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

66/20 Kommunestyret 27.08.2020 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/1835    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 18.06.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 18.06.20 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 18.06.20 

 

 

 

 

 























































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/1839    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Avkastningsrapport Frøya Kommune juli 2020 

Eiermøte 22 juni 2020 havnedirektørens introduksjon 

Høringsuttalelse KVU Regionrådet 12.06.20 

Møtereferat Regionrådet 12.06.20 

Møtereferat Regionrådet 12.06.20 

Referat eiermøte 22.06.20 Trondheim havn 

Referat fra skoleutvalget 11. juni 2020 

Referat samarbeidsforum Frøya og Hitra kommuner 17.06.20 

 

 

 

 



AVKASTNINGSRAPPORT

Frøya kommune
     

31.12.2019 - 31.07.2020



Totalportefølje Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%) Avkastning (NOK) Allokering (%)

Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Hittil i mnd Hittil i år Markedsverdi Port. Strategi Min-Max Kontroll

Totalportefølje 1.10 0.33 0.77 2.43 2.91 -0.48 1 718 121 3 757 884 158 338 653 100.0 100 -

Aksjer 0.74 -0.02 0.76 -3.68 -2.68 -1.00 298 224 -1 558 072 40 730 710 25.7 25 5-35 OK
Norske Aksjer 3.29 3.90 -0.61 -12.94 -11.30 -1.65 398 969 -1 862 986 12 530 063 30.8 35 20-50 OK
Globale Aksjer -0.36 -2.13 1.77 1.09 1.83 -0.74 -100 745 304 914 28 200 647 69.2 65 50-80 OK

Obligasjoner 1.23 0.44 0.79 4.76 4.57 0.19 1 419 896 5 313 858 116 867 577 73.8 75 65-95 OK
Norske Obligasjoner 0.49 0.11 0.38 4.75 4.10 0.65 225 298 2 091 857 46 103 858 39.5 40 25-55 OK
Globale Obligasjoner 1.72 0.67 1.05 4.77 4.87 -0.10 1 194 598 3 222 001 70 763 719 60.6 60 45-75 OK

Kontanter 0 2 098 740 366 0.5 0 -
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Aksjer Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Aksjer 0.74 -0.02 0.76 -3.68 -2.68 -1.00 40 730 710 25.7

Norske Aksjer 3.29 3.90 -0.61 -12.94 -11.30 -1.65 12 530 063 30.8 OSEBX
Arctic Norwegian Equities D 08.12.2015 3.35 3.99 -0.64 -14.80 -10.11 -4.69 3 113 752 24.9 OSEFX
Danske Norske Aksjer Instistusjon I 21.02.2007 2.38 3.99 -1.61 -14.08 -10.11 -3.97 3 325 494 26.5 OSEFX
KLP AksjeNorge Indeks II 08.12.2015 3.76 3.90 -0.14 -11.31 -11.30 -0.02 6 090 817 48.6 OSEBX

Globale Aksjer -0.36 -2.13 1.77 1.09 1.83 -0.74 28 200 647 69.2 MSCI AC World
AB Global Core Equity RX 08.12.2015 -1.78 -2.13 0.34 -0.96 1.83 -2.79 4 674 682 16.6 MSCI AC World
Ardevora Global Long Only SRI 19.02.2019 0.35 -2.13 2.48 8.36 1.83 6.53 2 583 653 9.2 MSCI AC World
KLP AksjeGlobal Indeks II Hdg NOK 12.03.2010 3.38 3.14 0.24 -4.32 -4.67 0.34 4 014 915 14.2 MSCI World Hdg NOK
KLP AksjeVerden Indeks 03.12.2015 -0.67 -2.13 1.46 2.99 1.83 1.16 4 753 436 16.9 MSCI AC World
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 12.10.2010 -2.30 -2.60 0.29 -5.30 1.87 -7.17 6 487 773 23.0 MSCI World
SGA Global Equity Growth Fund Class L 07.07.2020 -0.33 -1.21 0.88 -0.33 -1.21 0.88 3 729 733 13.2 MSCI AC World
Storebrand Indeks - Nye Markeder 17.11.2014 2.33 1.26 1.07 1.03 1.39 -0.36 1 956 456 6.9 MSCI Emerging Markets
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Aksjer

side 5 av 10Frøya kommune - 31.07.2020                           lastet ned: 12.08.2020 13:49 



Norske Aksjer:  -12.9% (-1.6%)

Globale Aksjer:  1.1% (-0.7%)
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Obligasjoner Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Obligasjoner 1.23 0.44 0.79 4.76 4.57 0.19 116 867 577 73.8

Norske Obligasjoner 0.49 0.11 0.38 4.75 4.10 0.65 46 103 858 39.5 ST4X
Alfred Berg Obligasjon 08.12.2015 0.48 0.40 0.08 4.34 5.08 -0.74 11 336 636 24.6 NBP Regular Market 123D3
Danske Norsk Obligasjon Inst. A 12.10.2010 0.43 0.40 0.03 5.74 5.08 0.66 15 333 159 33.3 NBP Regular Market 123D3
DnB Obligasjon E 03.12.2015 0.55 0.40 0.15 4.22 5.08 -0.86 19 434 063 42.2 NBP Regular Market 123D3

Globale Obligasjoner 1.72 0.67 1.05 4.77 4.87 -0.10 70 763 719 60.6 BarCap Global Agg Government Hdg NOK
KLP Obligasjon Global I Hdg NOK 28.09.2007 3.06 2.46 0.60 6.19 4.98 1.21 17 121 687 24.2 BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Loomis Sayles Sust Global Corp NOK 12.02.2019 2.85 2.46 0.39 4.64 4.98 -0.34 11 305 655 16.0 BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK 08.12.2015 0.68 0.13 0.54 0.80 1.82 -1.02 16 013 594 22.6 BarCap Global Agg 1-3 Yrs Hdg NOK
Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK 22.12.2009 1.02 0.67 0.35 6.46 4.87 1.59 26 322 783 37.2 BarCap Global Agg Government Hdg NOK
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Obligasjoner
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Norske Obligasjoner:  4.8% (0.6%)

Globale Obligasjoner:  4.8% (-0.1%)
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Kontanter Avkastning hittil i mnd (NOK) Avkastning hittil i år (NOK) Valuta

Start Inn / Ut Avkast. Start Inn / Ut Avkast. Markedsverdi
(lokal valuta) Kode Kurs Markedsverdi

(NOK) Allok.

Kontanter 675 317 65 049 0 520 238 218 030 2 098 740 366 0.5

Kontanter 675 317 65 049 0 520 238 218 030 2 098 740 366 100.0
Klientkonto NOK DNB 675 317 65 049 0 520 238 218 030 2 098 740 366 NOK 1.00 740 366 100.0
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Introduksjon og status i 
byutviklingssaken
Digitalt eiermøte 22.juni 2020



• Havnedirektøren innleder

• Eierdiskusjon

• Eventuelt

• Avslutning kl 16:00 

Agenda



Byutviklingsprosjektet i Nyhavna og Vestre Kanalhavn

Skisse fra parallelloppdrag, Trondheim 2050,
kun for illustrasjon.



• Scenarioarbeid og behovsvurderinger førte frem til Trondheim Havn’s 
Arealdisponeringsplan (ADP) for havneområdene i Trondheim i 2014.

• Trondheim kommune, i samarbeid med Trondheim Havn, utarbeidet 
kommunedelplan for Nyhavna. Ny kommunedelplan vedtatt i 2016.

Bakgrunn



Representantskapets vedtak desember 2018
1.Trondheim Havn IKS skal benytte modell 3, slik den er beskrevet i notatet fra advokatfirmaet 
Hjort 15.05.2018, som eiermodell ved videre utvikling av havnearealene på Nyhavna og Vestre 
Kanalhavn med tilliggende områder.

2. Trondheim Havn IKS skal opprette kontakt med Samferdselsdepartementet og sammen med 
representanter for Trondheim kommune redegjøre for, og søke å skape aksept i departementet 
for, en eiermodell som beskrevet i Modell 3, med mål om å få godkjenning til utvikling av 
havneareal på Nyhavna og Vestre Kanalhavn med tilliggende områder i tråd med forslaget i 
Modell 3.

3. Trondheim Havn IKS skal sammen med representanter for Trondheim kommune iverksette 
gjennomføringsmodellen som beskrevet i notatet fra advokatfirmaet Hjort av 15.05.2018.

4. I den grad det oppstår problemstillinger som representantskapet bør få opplysninger om og 
eventuelt fatte beslutninger rundt, i forbindelse med gjennomføringen av Modell 3, bringes dette 
tilbake til representantskapet av selskapets administrasjon og styre på vanlig måte.



• Det nedsatte arbeidsutvalg, bestående av representanter for Trondheim Havn og Trondheim 
kommune er i ferd med å sluttføre sin rapport.

• Juridiske problemstillinger

• Skatt og avgift

• Risikovurderinger

• Forretningsplan

• Øvrige relevante forhold

• Redegjørelsen bygger på Modell 3 og på opprettholdelse av eierstruktur i havneselskapet 
som vedtatt av representantskapet i 2018

• Redegjørelsen, samt all annen dokumentasjon sendes representantskapet i nær fremtid

Status, felles arbeidsutvalg TK/TH



• En utfisjonering som den foreslåtte er å anse som utbytte/utdeling, og skal foreslås av styret i 
selskapet.

• Styret har et generelt ansvar jfr. ovenfor, men har også et ansvar etter Havne- og farvannslovens § 32, 
3.ledd

• «Det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom det er avsatt tilstrekkelige 
midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er direkte knyttet til 
tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering. Som utdeling regnes enhver 
overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer eieren til gode.»

• Styret har til vurdering hvordan selskapet skal sikres tilstrekkelig kapital for fremtidig drift, 
vedlikehold og investeringer, sammenholdt med selskapets strategiplan.

• Styrets anbefaling vil foreligge til representantskapets ekstraordinære møte i august

Styrets hovedanliggende



Fremdriftsplan

Jan - juni 2020 Mai-August Høsten 20202019

• TH Investeringsanalyse 2030 (PWC) 

• TH verdivurdering (Opak)

• Forvaltningsavtale

• Redegjørelsen

• Konsekvenser ift ny HFL /

lovseminar for eiere og styre.

• Planprogrammene (TK)  

• Skatt (Deloitte)

• Bindende forhåndsuttalelse, BFU

• Modell 3 (Hjort)

• Redegjørelsen

• Fisjonsfordring (PWC)

• Verdivurderinger (Opak)

• m.m

• Fisjonsfordringens størrelse 

• Eierfordeling eiendomsselskapet

• Aksjonæravtale

• Forvaltningsavtale

• Forberedende styrebehandling

• Ordinært rep.skap +  

eiermøte den 22.juni 2020

• Styrevedtak

• Tentativt ekstraordinært  

rep.skap ultimo august 2020.

• Behandling i de ulike 

kommunestyrer utover 

høsten 2020.

• Selskapsdannelse  

Forhandlinger VedtakUtredninger Utredninger



Eierdiskusjon og 
forventningsavklaringer 



Takk for deltagelsen



Høringsuttalelse fra Regionrådet i Orkdalsregionen angående KVU Orkdalspakken. 

Regionrådet er fornøyd med at vi har nådd en ny milepel i arbeidet med Orkdalspakken. Den 

foreslåtte løsningen er svært kostbar og Regionrådet er bekymret for at det vil bli svært høye 

bompenger. Regionrådet foreslår derfor en løsning som er langt billigere og som vil være realiserbar i 

overkommelig framtid og som er tjenlig for regionen som helhet. 

 Regionrådet har gått gjennom KVU-en og har følgende høringsuttalelse: 

E39 Klett – Thamshavn: 

Regionrådet mener at dagens E39 på strekningen vil være tjenlig for regionen i mange år framover, 

bortsett fra Klettkrysset. Her må det snarest etableres et planfritt kryss som opprinnelig planlagt. 

Dagens løsning er etter Regionrådets mening en planleggingstabbe i forbindelse med utbyggingen av 

E6 og må løses uavhengig av Orkdalspakken. Uansett må det finnes en snarlig løsning og selv om 

Regionrådet mener at det må finansieres utenom Orkdalspakken, så velger Regionrådet å sette det 

om som 1. prioritet.  

Trondheim og Melhus kommuner er medlemmer av Byvekstavtalen. Denne avtalen sier at man ikke 

skal ha vekst i privatbiltrafikken, men at veksten i trafikk skal skje ved økt kollektivtilbud. Dette tilsier 

at dagens vei har kapasitet nok. 

E39 Thamshavn – Harrangen; 

Det er i KVU-en skissert flere alternative løsninger på denne strekningen. Dette er en trase som sterkt 

berører arealdisponeringen i området og det må i stor grad være opp til Orkland kommune å 

bestemme trasevalget. Regionrådet er opptatt av at man får en tjenlig vei på denne strekningen. 

Veien må gi en rasjonell trafikkavvikling og det må være gode planfrie kryssløsninger for tilkobling til 

FV65, FV710, Orkanger havn. I tillegg må det være planfri adkomsten til Orkanger både fra nord og 

sør. Det må vektlegges at man får gode stigningsforhold i Skjenalddalen og at det blir etablert gode 

løsninger for å hindre støy. 

På kort sikt må strekningen øst for Harrangtunnelen utbedres. Sist høst, vinter og vår var det telehiv 

som ga svært vanskelige kjøre- og trafikksikkerhetsforhold. Det er grunn til stor bekymring for at 

dette bare vil forverre seg og gi helt uholdbare tilstander. Slik utbedring kan således ikke vente på alt 

det andre som må gjøres på E39 Thamshavn-Harrangen. 

Strekningen E39 ved Dyrgrova: 

Regionrådet ser på Dyrgrova som en flaskehals og det er derfor viktig å få til en løsning med bedre 

kurvatur og rassikring. 

Fv 65 Orkanger – Surnadal: 

På denne strekningen er tilrettelegging for godstransport det viktigste for regionen. Fra Orkanger til 

Forve bru flyttes Fv65 til vestsiden av Orkla og følger i hovedsak dagens fylkesvei. Det må 

gjennomføres en oppgradering av dagens trase for å kunne ta modulvogntog. Her må flaskehalser 

utbedres, nødvendige breddeutvidelser må gjennomføres og bærelaget må forsterkes slik at 

problemene med telehiv løses. Eksempler på flaskehalser er Storåsbakkene, svinger over 

Rindalsskogen. På enkelte strekninger kan veien flyttes lengre unna bebyggelse, men det viktigste er 

at det etableres gang og sykkelvei på strekningene langs veien som er skolevei og på andre 

strekninger som er utfordrende for myke trafikanter.  I tillegg må det bygges gang- og sykkelbru ved 

siden av Forve bru. 



Fv 700/701 Storås – Berkåk: 

Også på denne strekningen er tilrettelegging for godstransport det viktigste for regionen. Det må 

gjennomføres en oppgradering av dagens trase for å kunne ta modulvogntog. Her må flaskehalser 

utbedres og det må foretas nødvendige breddeutvidelser og man må forsterke veiens bærelag slik at 

problemene med telehiv løses. Eksempler på flaskehalser er krysset på Storås, Mærk bru, Grana bru, 

Berkåkbakkene. Det må etablereres gang og sykkelvei på de strekningene langs veien som er skolevei 

og på andre strekninger som er utfordrende for myke trafikanter 

Fv 710 Råbygda – Valset 

Tidlig i prosessen med Orkdalspakken ble det utarbeidet et forprosjekt for Fv710 strekningen     

Råbygda – Ingdalen. Dette er en viktig strekning for interntransport i nye Orkland kommune og som 

godsvei til Fosen og kampflybasen på Ørlandet. Forprosjektet beskriver helt nødvendige tiltak på 

denne strekningen. Denne strekningen er ikke omtalt i KVU-en, men det er svært viktig for regionen 

at denne strekningen også blir prioritert av Trøndelag Fylkeskommune. 

Fv 714 Frøya – Berkåk 

Det er viktig å understreke at den såkalte Lakseveien har en slik utstrekning. Fra avkjøring E39 

Stokkhaugen) og gjennom tidligere Snillfjord kommune vil den nå for det aller meste få god standard. 

Men det er viktig å påpeke at den trafikkfarlige flaskehalsen Storvasshammertunnelen ikke har fått 

prioritet for fornying. Dette er det godt finansielt handlingsrom for innenfor rammene for 

bompengeprosjektet, dersom man benytter seg av de relativt store innsparinger som foreligger 

knyttet til reduserte rentekostnader. Vi ber derfor om at dette søkes utnyttet, og da før man 

erklærer at dette bomveiprosjektet er ferdigstilt.   

Om det generelle vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene  

Generelt vil regionrådet påpeke at det er langt, langt viktigere at dette får en langt større prioritering 

over statens budsjetter. Og da før man fortsetter å prioritere stadig nye motorveier med fire kjørefelt 

og 110-120 km fartsgrense. Det aller meste av verdiskapingen i Norge er avhengig av og sårbart 

grunnet dårlige fylkesveier. Dette kan ikke fortsette, dersom vi skal kunne utvikle norsk verdiskaping 

basert på våre naturressurser og våre nasjonale fortrinn. Ei heller kan det fortsette, dersom 

trafikksikkerheten – liv og helse – har den betydning som det hevdes å ha, og må ha. 

SVV har prioritert utbyggingsrekkefølgen i KVU-en. Regionrådet har slik prioritert rekkefølge av de 

ulike strekningene. 

E39 (Statlig ansvar) 

1. Planfritt kryss på E39 på Klett 

2. Falskehalsutbedringer i Skjenalddalen og Dyrgrova 

3. Strekningen Thamshavn – Harrangen 

Fylkesveiene: 

1. Fv65/Fv700 strekningen Orkanger – Berkåk 

2. Fv65 strekningen Storås – Surnadal 

3. Fv710 strekningen Råbygda – Valset 

4. Fullføre bompengeprosjektet Lakseveien gjennom Snillfjord, med ny tunnel gjennom 

Storvasshammeren. 

5. Det generelle vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene må gis langt høyere prioritet  



                              
  

Referat  

 

Utvalg               Orkdalsregionen regionråd  

Møtested:  Teams  

Dato:   12.06.2020  

Tidspunkt:  1200 – 1600 

 

  
Følgende medlemmer møtte:   

 

   

Følgende fra administrasjonen møtte:   
Navn:         Stilling:   
Bjørn Carsten Buan      Daglig leder Helse   

Liv Darell       Rådgiver   

Kari Frøseth     Daglig leder   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksliste:  
 

Sak 05/20     Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak:   

Innkalling og saksliste godkjennes. 
  

Sak 06/20     Gjennomgang og godkjenning referat pr. 310320      
  

Vedtak:   

Referat pr. 310320 godkjennes. 

Frøya  Kristin Strømskag, ordfører  

 Geir Meland  

 Beate Sandvik Meland, rådmann  

Hitra  Ole Haugen, ordfører  
 Lars P Hammerstad 

 Ingjerd Astad 

Orkland Oddbjørn Bang, ordfører  

 Eva Solstad møtte for Anne Mari Svinsaas 

 Ingvill Kvernmo, rådmann  

Heim Odd Jarle Svanem, ordfører  

 Tora Vaagan Hofset 
 Torger Aarvaag, rådmann møtte ikke 

Skaun Gunn Iversen Stokke, ordfører  

 Siri Grøttjord, møtte ikke  

 Jan- Yngvar Kiel, rådmann  

Rindal  Vibeke Langli, ordfører  

 Line Therese Flåtten  

 Birgit Reisch, rådmann  
Tillitsvalgte:  Bente Fagerli , møtte ikke 
 Astrid Bakken, Rindal kommune           

 
 
Rennebu 

Observatører: 
 
Marit Bjerkås, varaordfører 

Ørland Ingen møtte fra Ørland 

Surnadal  Margrethe Svinvik, ordfører 
 Hugo Pedersen 

TFK Bjørn Iversen 

 Jan Grønningen 

Fylkesmannen Frode Rabben 

KS Jorid Oliv Jagtøyen møtte ikke 



 

Sak 07/20      Orientering/dialog med St. Olavs hospital. 
 
St. Olav Hospital orienterte om Årsrapport 2019, Budsjett 2020 og om St Olavs drift av legevakta under 
koronautbruddet. Fra St Olavs stilte samhandlingsdirektør Johan Skomsvoll, avdelingssjef Berit Wiklund, 
økonomirådgiver Pauline Hellandsjø, samt klinikksjef Kjetil Karlsen. Fra Orkland stilte lege Jimmy Wikell fra 
ØHD-sengeposten og kommunalsjef Kristin Wangen. 
Det vises til presentasjon utsendt i møtet. St Olavs redegjorde for årsaker til økte kostnader i 2019 og om 
grunner for budsjettøkning for 2020. Den økonomiske utviklingen er ikke i tråd med de opprinnelige 
forutsetningene. St Olavs redegjorde for sitt valg om å overlate driften av legevakta til kommunene ved 
koronautbruddet i mars 2020. Beslutningen kom overraskende på kommunene, og en måtte erkjenne at 
pandemiplanleggingen hadde vært utilstrekkelig forut for avtaleinngåelsen.  
St Olavs ønsker nå å tilbakeføre driften av legevakta til egne lokaler.  
Det ble foreslått å iverksette en evaluering av foreliggende alternativer på bakgrunn av erfaringene. 
 
Vedtak:   

Regionrådet vil følge opp saken med utgangspunkt i et initiativ fra Orkland kommune 
 

Sak 08/20       Bom Våvatnet. Henvendelse fra Orkland Kommune 

 
Henvendelse mottatt fra Orkland Kommune, hvor de ber regionrådet om igangsetting av  
utredningsarbeid for å se på de muligheter som finnes for å bedre næringslivets rammevilkår 
ved å endre bompengeinnkrevingen for FV 714 i dette området  
 

Vedtak: 
 
Hitra og Frøya Kommune behandler saken i egen kommune før behandling i neste regionrådsmøte. 
 

Sak 09/20       Samarbeidsavtale etter ny kommunelov. 

 
Ny kommunelov, omdanning av regionråd. 

 

Sekretariatet iverksatte på nyåret en utredning av implikasjoner ved ny kommunelov sammen med jurist i 

Orkland kommune, Marit Risvaag. Notat utsendt i innkallingen.  

Etter drøfting i rådmannskollegiet ble Risvaag invitert til å orientere AU i møte 15. mai 2020.  

Sekretariatet fikk i oppdrag å utarbeide et utkast til en ny samarbeidsavtale for Orkdalsregionen i samsvar 

med ny kommunelov gjennom en arbeidsgruppe bestående av: 

 

Ingvill Kvernmo (leder for rådmannskollegiet),  

Jan-Yngvar Kiel (kommunedirektør i kontorkommunen),  

Marit I Risvaag, jurist Orkland Kommune, 

Sekretariatet v/rådgiver Liv Darell,  

 

Ny samarbeidsavtale sendes regionrådets medlemmer for presentasjon og drøfting til møte 12. juni 2020.   

Saken ble behandlet i AU den 5. juni 2020, der følgende vedtak ble fattet:    

 

1.Utkast til Samarbeidsavtale oversendes Regionrådet til drøfting og behandling                                                                                                                

2. AU foreslår nytt navn: Interkommunalt politisk råd for Trøndelag vest.   

 



 

 

Vedtak: 

 

1. Arbeidsgruppen for ny samarbeidsavtale jobber videre med de innspill som kom fram i 

møtet. 

2. Ny sak legge frem i neste regionrådsmøte. 

3. Forslag til nytt navn tas ut.  

4. Sekretariatet følger opp svar fra observatørkommunene og Aure 
 

 

Sak 10/20     KVU Orkdalsregionen. Høringsuttalelse. 

Orkdalsregionen har mottatt KVU Orkdalsregionen E39 Vinjeøra – Klett på høring, saken ble sist behandlet i 

AU, der følgende vedtak ble fattet: 

1. Forslag til høringsutkast behandlet og vedtatt etter de endringer som ble gjort i møtet.  
2. Saken sendes videre til Regionrådets møte 12. juni til endelig vedtak. 
 
Regionrådet behandlet høringsuttalelsen med de tillegg som var innsendt av Ole L. Haugen.  
 
Vedtak: 
Vedlagte høringsuttalelse for KVU Orkdalsregionen vedtas. 

Sak 11/20       Status helseplattformen v/Bjørn Buan  

  

Bjørn Buan orienterte om justeringer i framdriften på utviklingsprosjektet. Kommunene skal forelegges en 
invitasjon til å inngå en intensjonsavtale om tilknytning til Helseplattformen. Intensjonsavtalen kommer i 
tillegg til og forut for inngåelse av bindende Samarbeidsavtale ved utløsing av allerede inngått 
opsjonsavtale. Intensjonsavtalen må inngås senest 7 måneder i forkant av en eventuell utløsing av 
opsjonsavtalen, som alle kommunene i Midt-Norge har inngått.  
Første mulige driftsstart av Helseplattformen i kommunene i Orkdalsregionen vil være våren (april/mai) 
2022. Inngåelse av intensjonsavtale må i så fall inngås i oktober i år. Intensjonsavtalen betyr ingen 
økonomiske forpliktelser overfor leverandøren, men den innebærer en forpliktelse til å iverksette lokal og 
tidfestet egeninnsats i konkrete forberedelser. Først ved utløsing av Opsjonsavtale (og inngåelse av 
Samarbeidsavtale) vil kommunene måtte begynne å betale for løsningen. Det vil være mulig å knytte seg til 
et senere hovedløp for tilknytning til løsningen. 
Det vies nå stor oppmerksomhet til endelig avklaring av priser og kostnader forbundet med å ta 
Helseplattformen i bruk. Per i dag ser det ut til at investeringskostnaden per innbygger vil komme til å 
variere med kommunestørrelse og kommunens eksisterende IKT-løsninger. Tidligere har kostnaden vært 
grovt vurdert til NOK 300 per innbygger, basert på beregninger for Trondheim kommune. 
Prosjektdeltakere fra Orkdalsregionen har deltatt i utvikling av en kostnadsberegningsmodell som vil  bli et 
sentralt verktøy for den enkelte kommunes beregning av de sannsynlige kostnader ved innføring av 
løsningen i egen kommune. 
Ny e-Helselov vil trolig innebære at realiseringen av «En innbygger – en journal» tvinger seg fram.             
For Midt-Norge er Helseplattformen det eneste alternativet. 
Orkdalsregionen har egen prosjektleder som følger og understøtter de lokale forberedelsene.                   
Det er gevinster ved at denne innsatsen koordineres i aktiviteter og i tid mellom kommunene. 
 
Vedtak: 
Regionrådet tar saken til orientering. 
 



 
Sak 12/20 Regnskap 2019, tertialrapport pr. april 2020 
 
Saken er behandlet i AU 050620 der det ble fattet følgende vedtak: 
 

 Regnskap for 2019 godkjennes 

 Tertialrapport pr. 300420 tas til orientering 
 
Regionrådet ble forelagt regnskap/tertialrapport til behandling. 
 
Vedtak: 
 

1. Regnskapet for 2019 godkjennes 
2. Tertialrapport pr. 300420 tas til orientering 

 
Sak 13/20 Bruk av næringsfond til utsatt næring i regionen pga. koronasituasjonen. 
 
Saken er behandlet i AU med følgende referat og vedtak: 
AU vurderer situasjonen slik at muligheter for å kunne bidra til de små og mellomstore bedrifter som nå 
sliter som følge av korona, innenfor gjeldende regelverk er vanskelig.   
 
Vedtak:   
• AU foreslår å tilbakeføre siste innbetaling fra kommunene til regionalt næringsfond.    
• Dette for å lokalt kunne bidra til utsatte næringsvirksomheter pga. koronasituasjonen.   
• Oversikt over hvor mye dette utgjør legges frem for regionrådsmøtet.   
 
AU ber om at saken drøftes og tas opp til behandling i regionrådsmøtet 120620    
 
Behandling: 
- Regionrådet vil bruke deler av næringsfondet til lokale små og mellomstore bedrifter som har store 

utfordringer pga. koronasituasjonen. Mange faller mellom to stoler ift. sentrale støtteordninger. 
Regionrådet ser at kravet til søknadsordningen og gjeldende regelverk er vanskelig å benytte seg av.   
Reiselivsnæringa er spesielt utsatt.  

- Trøndelag pelsdyravlslag søker støtte fra næringsfondet:  
Trøndelag Pelsdyravlslag søker økonomisk støtte til rådgiving. Pelsdyrbøndene er kommet i en 
spesielt ille situasjon nå. På tredje året med uvisshet om økonomien fremover er uholdbart. I tillegg 
kom covid 19, som førte til at pelsauksjonene ble avlyst. Mange får nesten ikke inntekt i år. Alle 
kommer til å gå med kraftig underskudd i år. Derfor er det stort press fra våre familiebedrifter om 
hjelp til bedriftsrådgivning nå. Omstillingen blir svært rask nå. Vi etterspør forskj. typer rådgiving. 
Skatt ved avvikling og eventuelt oppstart ny virksomhet, gårdsråd og byggeteknisk veiledning. Råd i 
forhold til søknader ang. riving av pelsfarmene og nybygg, ny virksomhet. Næringshagen og Norsk 
Landbruksrådgiving kan være gode samarbeidspartnere.  

 
Vedtak:    
 

1. Regionrådet vedtar å tildele 2 millioner av næringsfondet til lokale tiltak for koronautsatt næring. 
2. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å fordele til kommunene etter det antall kommuner som bidrog til 

fondet i forrige periode.   
3. Trøndelag Pelsdyravlslag tildeles 125 000,- fra næringsfondet etter søknad sendt Regionrådet  

 
 



Sak 14/20 Eventuelt 
 

a) Henvendelse fra Rindal Kommune angående reiseliv og destinasjonsselskap ble behandlet og  
foreslås tatt inn som drøfting på neste regionrådsmøte sammen med SNP 

 
Møtet slutt kl. 1520  
  

Neste Regionrådsmøte gjennomføres på Frøya den 8. og 9. oktober 2020.  

 

Referent   

  

Liv Darell  

Rådgiver  

Orkdalsregionen  
   
  

  
  



  
 

1 
 

  

Møteprotokoll  

Fylkesstyret i Trøndelag 
 

 

Dato: 04.06.2020 kl. 13:00 

Sted: Digitalt møte, Teams 

Arkivsak: 17/01857 

Møtende 
medlemmer:  

Ole Herman Sveian, Jan Inge Kaspersen, Borgny Kjølstad Grande, Bjørnar 
Buhaug, Arnhild Holstad, Kjersti Tommelstad, May Britt Lagesen, Tom 
Myrvold, Håvard Bye, Ogne Undertun, Roar Aas (fra sak 22), Elin Marie 
Andreassen, Steinar Aspli, Pål Sæther Eiden, Katrine Lereggen 

Forfall: 
 

Jorid Jagtøyen  

  

Fra administrasjonen 
møtte: 

Annikken Kjær Haraldsen, Åse Aspås, Marit Moe, Anne Karen Hegge, Turid 
Haugen, Eva I. Lauglo 

  

Protokollfører: Eva I. Lauglo 

   

Merknader:  
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Ole Herman Sveian 
Leder i utvalg 
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Saksfremlegg 

20/21 KS Trøndelag FS - Orientering fra politimester Nils Kristian Moe 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fylkesstyret i Trøndelag 04.06.2020 20/21 

 
 

Møtebehandling i Fylkesstyret i Trøndelag 04.06.2020: 

 

Fylkesstyret i Trøndelags vedtak  

Fylkesstyret i KS Trøndelag gjorde i møte 9.januar 2020 vedtak om at kommunene må få saken om 
grensejustering av namsdistrikt Trøndelag på høring. Politimester Nils Kristian Moe orienterte i 
styremøtet om status i saken. Fylkesstyret ble også orientert om erfaringene så langt i politireformen 
og hva som tenkes videre.  
 
Forslag til vedtak 
Fylkesstyret i KS Trøndelag gjorde i møte 9.januar 2020 vedtak om at kommunene må få saken om 
grensejustering av namsdistrikt Trøndelag på høring. Politimester Nils Kristian Moe orienterte i 
styremøtet om status i saken. Fylkesstyret ble også orientert om erfaringene så langt i politireformen 
og hva som tenkes videre.  
 
 
 

20/22 KS Trøndelag FS FNs bærekraftsenter i Trondheim 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fylkesstyret i Trøndelag 04.06.2020 20/22 

 
 

Møtebehandling i Fylkesstyret i Trøndelag 04.06.2020: 

 

Fylkesstyret i Trøndelags vedtak  

Fylkesstyret i KS Trøndelag tar saken om FNs bærekraftsenter i Trondheim til orientering og ber 
administrasjonen, sammen med senteret, om å utarbeide en samarbeidsavtale. 
 

 
Forslag til vedtak 
Fylkesstyret i KS Trøndelag tar saken om FNs bærekraftsenter i Trondheim til orientering og ber 
administrasjonen, sammen med senteret, om å utarbeide en samarbeidsavtale. 
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20/23 KS Trøndelag FS - Studietur for styret og KDU okt 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fylkesstyret i Trøndelag 04.06.2020 20/23 

 
 

Møtebehandling i Fylkesstyret i Trøndelag 04.06.2020: 

Fylkesstyret i Trøndelags vedtak  

Styret godkjenner opplegg og utkast til program, men presiserer at turen må planlegges innenfor de 
smittevernregler som gjelder på dette tidspunktet.  
I tillegg ble følgende innspill gitt: 
- viktig med tid til å bli kjent 
- i møtet med Stortingsbenken er barnevern inkludert tverrsektorielt samarbeid, kommuneøkonomi 
og «den nye normalen» aktuelle tema 
- bærekraft og miljø; Oslo kommune  
 
Forslag til vedtak 
Styret har følgende innspill til opplegg og program: 
- 
 
 

20/24 KS Trøndelag FS - Ordførersamling i september 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fylkesstyret i Trøndelag 04.06.2020 20/24 

 
 

Møtebehandling i Fylkesstyret i Trøndelag 04.06.2020: 

 

Fylkesstyret i Trøndelags vedtak  

Fylkesstyret i KS Trøndelag kom med innspill og ga sin tilslutning til opplegg og program for 
ordførersamlinga. 

 
Forslag til vedtak 
Fylkesstyret i KS Trøndelag har følgende innspill til opplegg og program for ordførersamlinga:  
 
 
 

20/25 KS Trøndelag FS Trafikant- og kjøretøyreformen TK - eksamen ved de 
videregående skolene 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fylkesstyret i Trøndelag 04.06.2020 20/25 
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Møtebehandling i Fylkesstyret i Trøndelag 04.06.2020: 

 

Fylkesstyret i Trøndelags vedtak/innstilling  

Fylkesstyret i KS Trøndelag vil oppfordre til at det etableres en pilot for gjennomføring av teoriprøver 
ved en/flere videregående skoler i Trøndelag. Oppfordringen sendes til KS sentralt og 
Samferdselsdepartementet. Fylkesstyret gir administrasjonen fullmakt til å omarbeide 
oppfordringen, denne sendes styret til godkjenning før utsending. 

 
Forslag til vedtak 
Fylkesstyret i KS Trøndelag avgir følgende uttalelse…… til Trafikant- og kjøretøyreformen TK – 
eksamen ved de videregående skolene. 
 
 
 

20/26 KS Trøndelag FS - Forebygge og redusere utenforskap I Trøndelag 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fylkesstyret i Trøndelag 04.06.2020 20/26 

 
 

Møtebehandling i Fylkesstyret i Trøndelag 04.06.2020: 

 

Fylkesstyret i Trøndelags vedtak  

Utenforskap tematiseres på en av de 3 konferansene Arena Trøndelag i 2021.  
Fylkesstyret i KS Trøndelag gir sine innspill på dette tema til programkomiteen for Arena Trøndelag.  
Følgende representanter fra styret deltar i en arbeidsgruppe i forbindelse med planleggingen: 
Steiner Aspli, Jan-Inge Kaspersen, Kjersti Tommelstad, Pål Sæther Eiden. 

 
Forslag til vedtak 
Utenforskap tematiseres på en av de 3 konferansene Arena Trøndelag i 2021.  
Fylkesstyret i KS Trøndelag gir sine innspill på dette tema til programkomiteen for Arena Trøndelag.  
Følgende representanter fra styret deltar i en arbeidsgruppe i forbindelse med planleggingen: 
 
 
 
 

20/27 KS Trøndelag FS - "Den nye normalen" - drøftingssak 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fylkesstyret i Trøndelag 04.06.2020 20/27 

 
 

Møtebehandling i Fylkesstyret i Trøndelag 04.06.2020: 
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Fylkesstyret i Trøndelags vedtak  

Administrasjonen i KS Trøndelag lager et notat med innspillene som brukes i videre jobbing med 
dette temaet (den «nye normalen») i KS.  
  
Forslag til vedtak 
Fylkesstyret i KS Trøndelag har følgende innspill til veien videre «den nye normalen»:  
 
 
 

20/28 KS Trøndelag FS - ABSOLUTT oppvekstprogram i Trøndelag 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fylkesstyret i Trøndelag 04.06.2020 20/28 

 
 

Møtebehandling i Fylkesstyret i Trøndelag 04.06.2020: 

 

Fylkesstyret i Trøndelags vedtak  

Fylkesstyret i KS Trøndelag tar saken til orientering og oppfordrer alle kommunene til deltagelse i 
ABSOLUTT-programmet Trøndelag. 
 
Forslag til vedtak 
Fylkesstyret i KS Trøndelag tar saken til orientering og oppfordrer alle kommunene til deltagelse i 
ABSOLUTT-programmet Trøndelag. 
 
 
 
 

Orienteringssaker 

Saknr Arkivsak Tittel 
20/12 20/01007-5 KS Trøndelag FS Regional planstrategi for fylkestingsperioden 

2020-2023 
 

20/13 20/01392-3 KS Trøndelag FS Uttalelse - Sånn gjør vi det - Regional strategi 
for klimaomstilling 
 

20/14 20/01622-1 KS Trøndelag FS Regionalt forskningsfond Trøndelag - ny 
fondsregion 
 

20/15 20/01624-1 KS Trøndelag FS Interreg Sverige-Norge, styringskomiteen 
Nordens Grønne belte 

 
 



Møtereferat 1 av1
Vår dato Vår referanse

23.06.2020 17/00148-20

Saksbehandler Postadresse Telefon Org.nr.
Anne B. Langmoe Trondheim Havn IKS 73 99 17 00 945510 552

PB 1234 Sluppen Nett
langmoe@trondheimhavn.no 7462 Trondheim trondheimhavn.no

firmapost@trondheimhavn.no

Digitalt møte –kl 1430 - 1600

Verdal kommune v/ Anne Grete Valbekmo, Pål Sverre Fikse, Jostein Grimstad
Frøya kommune v/Kristin Furunes Strømskag
Orkdal kommune v/Oddbjørn Bang
Stjørdal kommune v/Iver Vigdenes
Levanger kommune v/Anita Ravlo Sand, Trude Marian Nøst
Steinkjer kommune v/Bjørn Ludvig Bergsmo
Malvik kommune v/Trond Hoseth
Indre Fosen kommune/Bjørnar Buhaug
Skaun kommune v/Gunn Iversen Stokke
Frosta kommune v/Frode Revhaug, Ståle Opsal
Namsos kommune v/Kjersti Tommelstad
Inderøy kommune v/Ida Stuberg
Trondheim kommune v/Rita Ottervik, Roar Aas, Sile N Salomonsen, Ola L Renolen, Marte Løvik, Ingrid
Skjøtskift, Elin M Andreassen, Erling Moe, Morten Wolden, Linn Hege Aune, Knut Johan Vik, Frank
Grønås,

Trondheim Havn v/Roar Arntzen, Knut Thomas Kusslid, Tove Kulseng, Wollert Krohn-Hansen

Møtet ble ledet av representantskapets ordfører Oddbjørn Bang

Møtereferat - Eiermøte 22.06.2020

Saker til behandling:
01/20 TRANSFORMASJON AV DELER AV HAVNEOMRÅDENE I TRONDHEIM
Havnedirektøren orienterte om det pågående arbeid med utfisjoneringen av eiendommer i Nyhavna
og Vestre Kanalhavn. Presentasjonen vedlegges.
Møtedeltakerne benyttet anledningen til å stille spørsmål, og styreleder og havnedirektør besvarte
disse.
Saken skal tentativt opp til behandling i et ekstraordinært representantskapsmøte. Dette ble fastsatt
til mandag 31. august 2020.

02/20 Eventuelt
På bakgrunn av et spørsmål fra lederen ba eiermøtet om at kommunedirektørene fra Trondheim,
Verdal og Orkland, på bakgrunn av bl.a. materiale fra administrasjonen i Trondheim Havn, vurderer
spørsmålet om justering av fremtidige eierandeler/deltakerfordeling i havneselskapet. Eiermøtet ber
om en «løypemelding» og første rapport i representantskapets møte 31.august 2020.
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Skoleutvalgsmøte Guri Kunna videregående skole 

 

 

Dato   : 11. juni 2020 

Kl   : 1900 - 2120 

Møtested  : Guri Kunna videregående skole, Hitra 

  

Møtedeltakere Deltakelse 

Elevrepresentant for skolestedet på Frøya – Malin Norheim Møtt 

Elevrepresentant for skolestedet på Hitra – Jorid Selvåg Ikke møtt 

Fylkestingsrepresentant Hallgeir Grøntvedt, Sp Møtt 

Repr. for lokalt pol. system på Hitra – Ole L. Haugen Møtt 

Representant for lokalt politisk system på Frøya – Kristin Strømskag Møtt 

Representant for lokalt samfunns- og næringsliv på Hitra – Randi Lundqvist Møtt 

Representant for lokalt samfunns- og næringsliv på Frøya – Torill Pettersen Møtt 

Representant for ansatte ved skolestedet på Frøya – Ola Vie Forfall 

Representant for ansatte ved skolestedet på Hitra – Olav Athammer Møtt 

Representant for ungdomsskolen på Hitra – Hege Østmark Forfall 

Representant for ungdomsskolen på Hitra – Johanna Athammer Møtt 

Representant for ungdomsskolen på Frøya – Margit Myrseth Møtt 

Representant for ungdomsskolen på Frøya – Sissel Måsøval Møtt 

Rektor ved skolen Espen Arntsberg Møtt 
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Saksliste 

 

01/2020 Informasjonssaker 

- Nedstenginga av skolen under Koronaepidemien. 

- Søknad om ny undervisningsavtale og valg av avtalepartner. 

- Planlagt oppstart av høyere yrkesfaglige utdanninger (fagskole) og 

høgskoleutdanninger. 

- Planlagte bygningsmessige tiltak ved skolestedene. 

02/2020 Godkjenning av referat fra skoleutvalgsmøte 15.10.2019 

03/2020 Årsrapport 2019 

04/2020 Søkertall til de ulike utdanninger ved søknadsfristens utløp 2. mars 

05/2020  Utredning blå naturbruk – Kapasitet og økonomi 

06/2020 Utfordringer med skoleskyssen og mulige tiltak 

07/2020 Planlagt vedlikehold av Hitra- og Frøyatunellene 

08/2020 Samarbeidsavtale med NTNU 

09/2020 Eventuelt 
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Sak 01/2020 Informasjonssaker 

Det ble orientert i forhold til følgende saker: 

o Nedstenginga av skolen under Koronaepidemien. 

o Søknad om ny undervisningsavtale og valg av avtalepartner. 

o Planlagt oppstart av høyere yrkesfaglige utdanninger (fagskole) og 

høgskoleutdanninger. 

o Planlagte bygningsmessige tiltak ved skolestedene. 

o Oppstart av et voksenrettilbud innenfor VG1 helse- og oppvekst som starter 

opp skoleåret 2020-21 ved Guri Kunna videregående skole.  

 

   Innstilling 

   Informasjonen tas til orientering. 

 

Vedtak 

   Informasjonen tas til orientering. 

 

 

Sak 02/2020 Godkjenning av referat fra skoleutvalgsmøte 15. oktober 2019 

Forrige møte i skoleutvalg for Guri Kunna videregående skole ble avholdt 15. 

oktober på Frøya. Møtereferatet er vedlagt møteinnkallinga (Vedlegg 2 – Referat 

fra skoleutvalgsmøte 15. oktober 2019). 

 

   Innstilling 

   Møtereferatet godkjennes. 

 

Vedtak 

   Møtereferatet godkjennes. 

 

 

Sak 03/2020 Årsrapport 2019 

Årsrapporten for Guri Kunna videregående skole er levert og ligger vedlagt 

innkallinga (Vedlegg 3 – Årsrapport Guri Kunna videregående skole 2019). 

Årsrapporten viser styringskortet med skolens skåre på de ulike 
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styringsperspektivene sammenlignet med fylkessnitt i Trøndelag 

fylkeskommune. Etter hvert hovedområde av styringskortet er skolens 

kommentarer til de ulike styringsperspektivene plassert. 

  

Innstilling 

Årsrapporten tas til orientering. 

 

Vedtak 

Årsrapporten tas til orientering. 

 

 

Sak 04/2020  Søkertall til de ulike utdanninger ved søknadsfristens utløp 2. mars 

Søknad om opptak til videregående utdanning har søknadsfrist 2. mars kl 2359. I 

møtet vil det bli orientert om søkertall til de ulike utdanninger ved skolen 

(Vedlegg 4 – Søkertall til de ulike utdanninger ved Guri Kunna 2020-21). 

    

   Innstilling 

   Informasjonen om søkertall til de ulike utdanninger tas til orientering. 

 

Vedtak 

Informasjonen om søkertall til de ulike utdanninger tas til orientering.  

 

Det bes i tillegg til neste skoleutvalg om en tilsvarende orientering som ble gjort 

i sak 14/2019, å få hentet ut nødvendig datamateriale fra fylkeskommunens 

inntakskontor: 

a) En oversikt som viser utviklinga over elever fra Hitra og Frøya som 

søker videregående utdanning utenom region, spesifisert på 

studiespesialisering og yrkesfagutdanning. 

b) Tilsvarende en oversikt som viser utviklinga over elever fra andre 

kommuner enn Hitra og Frøya, som søker seg til Guri Kunna 

videregående skole (tidligere h.h.v Hitra- og Frøya videregående skole). 
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Sak 05/2020 Utredning blå naturbruk – Kapasitet og økonomi 

Det ble høsten 2019 satt i gang en utredning av naturbruksutdanningene i 

Trøndelag fylkeskommune med tanke på hvilke utdanninger som skal tilbys, 

dimensjonering av disse, og økonomi for å drifte utdanningene. Sentralt i dette 

har det vært å få kartlagt næringslivets behov for arbeidskraft i de ulike 

næringer. Denne utredninga ble på grunn av blå- og grønn sektors ulikhet delt i 

to slik at det har pågått to ulike utredninger som skal danne grunnlag for en 

fylkestingssak i juni 2020. 

 

For blå sektor er det gjennom denne utredninga kommet fram et økt behov for 

elevplasser innenfor VG2 akvakultur de nærmeste årene. Antallet elevplasser på 

VG2 fiske og fangst forventes framover å bli på samme nivå som det har vært de 

senere år. Dette ut fra næringslivets behov. At det totale antallet elevplasser på 

VG2-nivå bør økes innebærer også at antall elevplasser på VG1-nivå bør økes.  

 

Det er naturlig med en bekymring om et økt antall elevplasser på naturbruk vil 

medføre at det blir færre elever til de andre utdanningene ved skolen. Sentralt i 

dette er den endrede inntaksforskriften i fylkeskommunen (vedtatt i desember 

2019) der alle VG1-elever i Trøndelag nå stiller likt til inntak på de ulike 

naturbruksskolene uavhengig av nærskole. Det er derfor grunn til å forvente at 

flere elever utenom Hitra og Frøya vil fylle en del av det økte elevplasstallet på 

naturbruk. 

 

Vedtak 

  Informasjonen tas til orientering. 

 

 

Sak 06/2019  Utfordringer med skoleskyssen og mulige tiltak 

Skolen mottok sist høst mange henvendelser fra elever og deres foresatte 

angående skoleskyssen. Det var utfordringer med å få på plass tidlig nok 

tilknytningsskyss (skyss til/fra hjem til rutegående transportmidler), men den 

store utfordringa var at en del elever fikk for lang skoledag inkludert reisetid og 
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ventetid på skoleskyss. Noen elever var nærmere 12 timer borte fra hjemmet 

enkelte skoledager.  

ATB fatter skoleskyssvedtak i henhold til vedtatte retningslinjer der det går fram 

at det ikke utløses ekstraordinær skyss før daglig ventetid ved bruk av 

rutegående transportmidler overstiger en norm på 120 minutter. 

Skolen har vært mye i kontakt med ATB for å få mer sømløs skoleskyss for 

elever, og også sendt skriftlig henvendelse til samferdselsseksjonen i 

fylkeskommunen i forhold til at skoleskyssen ikke vurderes som tilfredsstillende 

og akseptabel. Dette har ført til at skoleskyssen for en god del elever har blitt 

betydelig forbedret. Allikevel blir ikke skoleskyssen totalt sett tilfredsstillende. 

Skolen har jobbet videre med skoleskyssutfordringene opp mot ATB og 

samferdselsseksjonen i fylkeskommunen. Det ble i etterkant av disse drøftingene 

bestemt at ATB skulle jobbe med ulike mulige tiltak som kunne løse 

skoleskyssutfordringene. For å lykkes med dette kreves det at en ser hele 

kollektivtilbudet med buss i sin helhet for Øyregionen, inkludert 

skoleskysstilbudet for grunnskoleelevene. For elevene ved Guri Kunna 

videregående skole kan en løsning på denne problematikken være at 

starttidspunktet for skoledagen blir tidligere enn 0800. Dette kan gjøre det mulig 

med en tidligere skoleslutt på ettermiddagen, mer sømløs og raskere skoleskyss 

før- og etter skolen, og også at ikke enkeltelever lengre får for lang skoledag 

inkludert ventetid og skoleskyss slik som i dag med skoledager opp til 12 timer. 

    

Vedtak 

Skoleskysstilbudet er i dag ikke tilfredsstillende for elevene ved Guri Kunna 

videregående skole. For å lykkes med å få samordnet et best mulig 

skoleskysstilbud, må Hitra- og Frøya kommune og Guri Kunna videregående 

skole jobbe sammen med ATB. Rektor får derfor i oppdrag å kontakte 

kommunalsjefene for oppvekstområdet i Hitra- og Frøya kommune, og sammen 

be om at det settes i gang en prosess med ATB for å forbedre skoleskysstilbudet. 
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Sak 07/2020 Planlagt vedlikehold av Hitra- og Frøyatunellene 

Fylkeskommunen overtok ansvaret for planlegging, bygging, drift og 

vedlikehold av fylkesvegene fra 1. januar 2020. Fylkeskommunen som vei/ 

tunnel-eier planlegger en oppgradering av Frøya- og Hitra tunnelene. Tunnelene 

skal oppgraderes hva gjelder sikkerhet, med ny teknologi for overvåking og 

innsatser ved uhell. Vifter skal skiftes ut, bedre lys, bedre brannsikkerhet, 

nødkommunikasjon og styringssystem ved ulykker eller 

brann.  Fylkeskommunen har gjennomført et forprosjekt og har fått utarbeidet en 

risikoanalyse. De har også presentert en fremdriftsplan som beskriver en 

anleggsperiode på 1 ½ år, med start juni 2021.   

 

Det er kartlagt de største næringsaktørenes logistikkutfordringer. Dette er 

diskutert med Fylkeskommunen. Det er også diskutert alternative løsninger for å 

opprettholde en fornuftig trafikkavvikling;  

▪ Beredskap – nødetater - ambulanse, politi, brann 

▪ Kolonnekjøring/ gjennomslipp gjennom tunnelen – tider på døgnet 

▪ Kan transporten begrenses? 

▪ Kan hurtigbåt være et alternativ for persontransport? 

▪ Ferjeløsning? 

▪ Ny tunnel? 

Det er fremholdt viktigheten av at næringslivet på Frøya og Hitra beskriver sine 

behov. Det gjelder all trafikk gjennom tunnelene, også den daglige trafikken 

mellom Hitra og Frøya. Særlig gjelder dette trafikk som knytter seg til 

dagpendling - å komme seg til og fra arbeid. Frøya-tunnelen skal oppgraderes 

først. Siden er det Hitra-tunnelen sin tur. Det betyr at vi må forholde oss til dette 

i rundt 3 år.  

 

For Guri Kunna videregående skole vil selvfølgelig dette påvirke i stor grad da 

vi har et komplementært skoletilbud fordelt på våre to skolesteder på Hitra og 

Frøya. Det er mange elever og en god del ansatte som daglig skal forflyttes fra 

den ene øya til den andre når Frøyatunellen i første omgang skal vedlikeholdes, 

og deretter gjennom Hitratunellen når den skal vedlikeholdes.  

 



           
  TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
 GURI KUNNA VIDEREGÅENDE SKOLE 
 

  

 
 

Vedtak 

Rektor utarbeider et notat om konsekvenser det planlagte vedlikeholdet av Hitra- 

og Frøyatunellene vil få for skolen. 

 

 

Sak 08/2020 Samarbeidsavtale med NTNU 

NTNU v/Yngvar Olsen har tatt kontakt med Guri Kunna videregående skole i 

den hensikt å inngå en samarbeidsavtale. Guri Kunna videregående skole har 

gjennom mange år hatt et godt samarbeid med NTNU på ulike områder og 

spesielt innenfor Brohode Havbruk. Dette samarbeidet har vært med bakgrunn i 

en samarbeidsavtale med daværende Frøya videregående skole fra 2012. Nå er 

det gjennomført et forberedende møte som har resultert i et første utkast til 

samarbeidsavtale (Vedlegg 5 – Samarbeidsavtale mellom Guri Kunna vgs og 

NTNU (utkast)). 

 

Vedtak 

 Skoleutvalget er meget positive til inngåelse av samarbeidsavtalen. 

 

 

Espen Arntsberg 

Referent 



 
 
 

Navn på organet som har møte: Samarbeidsforum Frøya og Hitra kommuner Møte nr 2/20 

Møtedato: 17.06.20 Deltakere: ordførere, varaordførere, opposisjonsledere, kommunedirektører 

Tid: 14-16 Ikke møtt:  varaordfører Hitra 

Sted:  

Hotell Frøya 

Møteleder:  

Kristin F. Strømskag 

Referent:  

Beathe S. Meland 

Kaffe og biteti 

serveres 

 
 

Saker Referat        

                     

8/20 Godkjenning av referat fra siste møte 
 
Konklusjon: Referatet ble enstemmig godkjent 
 

9/20 Tunnelutbedring 
Bredt utredningsarbeid foregår lokalt – ber fylkeskommunen konsekvensutrede det 
samfunnsmessige og økonomiske .  
Trenger et godt grunnlag som beskriver utfordringen for kommunene. 
 

 Avbøtende tiltak i anleggsperioden 

 Beredskapssituasjonen i ettertid 
 
Konklusjon:  

 Ordførerne legger opp til likelydende vedtak i begge kommunene 

 Dialog med hovedutvalg for vei i fylket, møtedato settes til etter ferien 
 

10/20 Forslag fra ordfører Orkland om ny ferjeforbindelse Moldtu – Værnes. Har også vært oppe 
til fylkeshovedutvalget til behandling.  
 
Utredes og kostnadsberegnes 
Kongensvold er også et alternativ i saken 
 
Konklusjon:  

 Kommunene tar ikke stilling til denne saken pr nå, tas inn når muligheter og 
kostnader foreligger 

 

11/20 Bomfri Orkland kommune, nedlegging av bom fv. 714 ved Våvatnet 

 

Prosessen til nå har vært uryddig.  

 



Konklusjon:  

 Saken kommer til kommunene til uttalelse før endelig behandling i 

Orkdalsregionen. 

 Ordførerne legger opp til at kommunene går for likelydende vedtak i saken 

 

12/20 Politiberedskap 
 

110 nye stillinger er tilført Trøndelag de siste årene. Trondheim har i samme periode fått 

tilført over 150 nye. Derav viser det seg selv at distriktene er fratatt politiressurser, mens 

Trondheim er betydelig styrket. En tilsvarende utvikling og sentralisering finner en ikke i 

nabofylker som M&R og Nordland. Dermed er det tydelig at Politimesteren i Trøndelag har 

hatt stor makt i dette bildet, og vi mener et betydelig forklaringsproblem 

Kommunene opplever lite stedelig beredskap jfr lovnaden i reformen. Flere episoder med 

lang utrykningstid 

 

Konklusjon:  

 Holdet trykket i partiene 

 Ønsker fremdeles et møte med politimesteren, enten i felles formannskap eller i 

orkdalsregionen.  

 Ordførerne følger opp saken videre 

 

13/20 Regiontilhørighet. Ny Kommunelov gir behov for ny formell organisering i 

Orkdalsregionen. Forutsetter sak i hver enkelt kommune 

 

Veldig ulike kommuner i regionen 

Samferdselslinjen går til Orkanger 

Har vi annet alternativ? Ørlandet/Fosen? Møre? 

Felles identitet er viktig i dette spørsmålet. 

 

Konklusjon:  

 Ser ikke at vi har annen mulighet for regiontilknytning pr dato. 

 Saken tas opp i respektive kommuner.  

 

14/20 Status fellestjenester:  

 Brannsamarbeidet, status v/Hitra 

 Avklart hva vi utreder i fellesskap 

 Avventer rapport fra Norconsult i juni 

 Felles saksfremlegg når arbeidet foreligger 

 Diskuteres i samarbeidsforumet i august før behandling i kommunene 

 Nav Samarbeidet, status v/Frøya 

 Oppstart 01.10. 20.  

 Samarbeidsflyt går greit. Ansatterepresentantene er med i prosessen. Kontakt 
opprettet mellom riktige personer i kommunene. 

 ROP samarbeidet, status v/Hitra 



 Avtalen til politisk behandling. Endelig behandling i KST på Hitra neste uke 

 Andre aktuelle samarbeidsområder fremover? lønn-regnskap-
ulovlighetsoppfølging(teknisk)- forvaltning(helse) jordbruk, kart, andre?  

 Fra Per Ervik: felles driftsenhet? 
 
Konklusjon: 

 Kommunedirektørene gis i oppdrag å se videre på nye samarbeid  

 Start forsiktig,- med «stabs» funksjonene 

 Begrunnelse i økonomi, sårbarhet, bygge fagmiljø  

 Viktig å lykkes nå før vi går videre 
 

15/20 Eventuelt  
 
Busstopp: 
Fra Per Evik: «Det har i en lengre periode ikke vært mulig for linje 320 å kjøre innom Orkdal 

sykehus, selv om det er planlagt i rutetabellen. Dette skyldes at det er biler på 

parkeringsplassen foran sykehuset som blokkerer slik at bussen blir forhindret kjøre inn og 

snu. Inntil Orkdal sykehus tar initiativ å ser på en løsning slik at man hindrer feilparkeringen, 

vil ruten dessverre inntil videre ikke kunne betjene holdeplassen» 

Hitra v. Ole har kontaktet Orkland kommune v. ordfører vdr dette.  
 
Konklusjon: 

 Frøya kommune gjør en lik henvendelse inn til Orkland 
 
 
Ny møtedato: 24.8.20 kl 1300. Hitra er vertskap 
 

 

 

Takk for et godt møte! 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Espen Skagen Arkiv: 140  

Arkivsaksnr.: 17/2641    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Kommunestyret 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Kommunestyret 

 

NY SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN HAMMERVOLDEN 

NÆRINGSOMRÅDE - COOP HAMARVIK  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre egengodkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag 

til detaljreguleringsplan for Hammervolden Næringsområde gnr. 10, bnr. 1 m.fl. (planid: 

1620201709) med planbestemmelser datert 18.08.2020, planbeskrivelse og plankart datert 

20.04.2020. 

 

 

Vedlegg: 
1. Planbeskrivelse, dater: 20.04.2020  

2. Bestemmelser, datert: 18.08.2020  

3. Plankart, målestokk 1:2000 (A3), datert: 20.04.2020  

4. Situasjonskart, revidert: 20.04.2020  

5. Vedlegg 1: Sammenstilling av merknader etter varsel om oppstart  

6. Vedlegg 2: Godkjent planprogram  

7. Vedlegg 3: Vedtak planprogram  

8. Vedlegg 3a: Perspektivtegninger  

9. Vedlegg 4: Naturmangfoldundersøkelse  

10. Vedlegg 4a: Fagrapport naturmangfold  

11. Vedlegg 5: Landbruksinteresser  

12. Vedlegg 6: Kulturminneundersøkelser  

13. Vedlegg 7: Traffikale forhold  

14. Vedlegg 8: ROS-analyse  

15. Vedlegg 9: Støyfaglig vurdering  

17. Vedlegg 11: Geoteknisk vurdering  



18. Vedlegg 12: Vurdering alternativ plassering  

19. Vedlegg 13a: Vurdering avkjørsel  

20. Vedlegg 13: Sol- og skyggeanalyse  

21. Vedlegg 14: Terrengsnitt  

22. Vedlegg 15: Overordnet VA-plan  

23. Vedlegg 16: Endringer etter høring og offentlig ettersyn  

24. Tilbaketrekking av innsigelse Fylkesmannen 

25. Tilbaketrekking av innsigelse Fylkeskommunen 

 

 

Saksopplysninger:   
Saken ble sluttbehandlet 28.05.2020 i Kommunestyret som sak 28/20. Ved en inkurie ble saken 

behandlet før innsigelsesmyndighet har trukket sin innsigelse, noe som medfører 

saksbehandlingsfeil. Grunnet dette ble planen av Fylkesmannen i Trøndelag ikke funnet 

rettskraftig. Det er etter dette foretatt endringer i bestemmelsene angående støv og støy i 

anleggsperioden (se § 9 bokstav d). 

Kommunen har sammen med innsigelsesmyndighetene kommet frem til et planforslag som 

ivaretar de varslete innsigelsene. Innsigelsene på planen er trukket, og planen kan dermed 

godkjennes i kommunestyret.  

Planforslaget 

Revidert planforslag ble mottatt fra Kystplan AS 22.04.2020. 

Hensikt med regulering 

Hensikten med planen er å etablere nytt næringsområde for Coop-Hamarvik. Området vil kunne 

huse både varehandel, detaljhandel, trelast og annen servicevirksomhet. Områdets størrelse er på 

ca. 21daa. 

Planområdet strekker seg over et stort område, og har et areal på ca. 35 dekar. Selv om formålet 

med planen er å etablere nytt næringsområde, vil ikke selve næringsområdet dekke hele 

planområdet. Det skal blant annet settes av plass til landbruk, veiføringer til planområdet og videre 

til eksisterende boligtomter. 

Beliggenhet, eksisterende forhold 

Området ligger på Hamarvik i Frøya kommune. Planområdet er delvis bebygd med boliger og 

veger. Området hvor tiltaket ønskes etablert er ikke bebygd. 

Forhold til overordnete planer 

I kommuneplanens arealdel (planid: 5014201809) er planområdet avsatt til næringsbebyggelse og 

LNF. Planen er delvis i tråd med overordnet plan. 

Førstegangs behandling 

Planen ble førstegangsbehandlet i Formannskapet 21.01.2020 som sak 10/20. 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 24.01.2020 til 06.03.2020. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, m.fl. til uttalelse. Det kom 

inn totalt 5 uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er 

referert nedenfor. 

Innspill fra  Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Trøndelag 

Fylkeskommune 

 Varsler innsigelser, ønsker å flytte 

avkjørselen lengre nord av hensyn til 

Endrer i Kartet 

Flytte avkjørslene ca 6 m 



Bussholdeplassen. 

 

 

 

Ønsker at kryssing av G/S trekkes 5 m bort 

fra vegkanten til fv714 

 

Ønsker rekkefølgekrav om byggeplan 

 

 

 

 

Gjennomføringsavtale 

 

 

Rekkefølgebestemmelser som sikrer gang-og 

sykkelveg ferdigstilles før 

område åpnes for handel 

 

Trøndelag fylkeskommune ønsker tilrettelagt 

krysningspunkt over 714 før 

det åpnes for handel. 

nord. I plankartet 

Legger inn endringer i 

beskrivelsene punkt 5.9 

 

Endrer i Kartet 

Justere plankartet 

 

Lagt inn i bestemmelser i 

punkt i §7 . se begrunnelse 

fra Asplan Viak vedlegg 
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Lagt inn i bestemmelsen. 

Se §5 punkt e) 

 

Legges inn i 

bestemmelsene, se §7 

punkt d) 

 

Kryssingen er planlagt i en 

egen plan . 

Legger inn i 

bestemmelsene §7 punkt 

d) 

Fylkesmmanen i 

Trøndelag 

 Fylkesmannen fremmer innsigelser av hensyn 

til rødlistearter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremmer innsigelser i forhold til støy. 

Krever dokumentasjon 

Støy for støyfølsomme bebyggelser i bruk 

men også i anleggsperioden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utnyttelsesgrad 

Ønsker en minimum og maksimum utnyttelse 

av arealet 

 

 

 

Endrer i Kartet 

Et område registrert med 

rødlisteart. Dette ligger i 

utkanten av planen. 

Beholder 

planavgrensningen som 

før men fjerner 

byggeområde og gjør om 

til opprinnelig 

formål - LNF område. 

 

Det er utarbeidet en 

støyrapport. 

Resultatet viser at det ikke 

er krav til støytiltak. 

Legger inn nytt punkt i 

bestemmelsene §8 

Det er ikke krav om 

støytiltak, men legger inn 

en mulighet for å bygge en 

jordvoll eller en 

støyskjerm hvis det blir et 

tema i fremtiden. 

Se punkt i bestemmelsene 

§7 punkt f) 

Revidering av 

beskrivelsene punkt 5.11. 

 

Endrer i Kartet 

Lagt inn i kartet min og 

maks . samt lagt inn i 

bestemmelsene §4 .1 punkt 

c) 



 

 

Parkeringsplasser 

Ønsker en minimum og maksimum utnyttelse 

Endringer i beskrivelsene 

pnkt 3.3.1.1. 

 

Lagt inn i bestemmelsene 

§4.1 punkt g) 

Endringer i beskrivelsene 

pnkt 3.3.1.1. 

Frøya kommune  HC-parkeringsplasser 

 

 

 

El-plasser 

 

 

Parkering for Bo-bil og bil m/henger 

Legges inn i 

bestemmelsene §4.1 punkt 

h) 

 

Ingen bestemmelser men 

en mulighet 

 

Ingen bestemmelser men 

en mulighet 

NVE  Overvannshåndtering 

Anbefaler at det dokumenteres behovet for 

infiltrasjon og 

grunnvannstand for å oppfylle kraven i TEK 

17 og at det søkes infiltrasjon 

og forrøyning for å unngå overbelastning av 

overvannsystemet 

Lagt inn i bestemmelsene 

§5 e) 

Blir prosjektert i 

forbindelse med 

byggesøknaden 

Annikken Kvernø 

- nabo 

 Mener at planen medfører mere støy og 

innsyn 

Ingen endringer 

Støyrapport viser at naboer 

ikke blir mer berørt. 

Utbygger har mulighet til 

å gå i dialog med nabo 

dersom det er ønskelig. 

Roar Mikalsen - 

nabo 

 Har eiendommen nærmest de nye byggene. 

Han ønsker å flytte avkjørsel sin avkjøring. 

Mener trær må fjernes/beskjæres, lavere 

fartsgrense langs Lyngåsveien 

Ingen endringer 

Avkjørsel blir ikke flyttet 

grunnet perforering av 

landbruksareal. 

Kommunen driver pr dato 

å fjerne slike trær i 

område. Regner med at 

dette også blir 

gjort her. 

Tiltakshaver ser 

muligheten til å setter opp 

et 30km/t fartsgrense i 

starten på 

Lyngåsveien 

 

Innsigelser  

Trøndelag fylkeskommune varsler innsigelser, ønsker å flytte avkjørselen lengre nord av hensyn til 

Bussholdeplassen. Avkjøresl er flyttet. 

Fylkesmannen i Trøndelag fremmer innsigelser av hensyn til rødlistearter. Område i utkanten av 

planen blir regulert til LNF. Fremmer innsigelser i forhold til støy. Det er utarbeidet en 

støyrapport. Det er lagt inn nye bestemmelser som ivartar håndtering av støy og støv i 

anleggsperioden. 

Kommunen har i dialog med innsigelsesmyndighet og revidering av planen imøtekommet 

innsigelsen.  



Endringer etter første- gangs behandling  

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

Krysset inn til forrettningsområdet er flyttet lenger nord, etter tilbakemelding fra Trøndelag 

fylkeskommune. 

Området nord-øst i plankartet som var regulert til forrettning/næring er nå regulert til LNF. Gjelder 

det området som ligger på østsiden av faresonen for høyspendt.  

Videre er det foretatt en revidering og suppulering i planbestemmelsene. Se tabell under 

«høringsuttalelser» for mer konkret informasjon. 

Konsekvensutredning  

Planforslaget er vurdert i henhold til gjeldende KU-forskrift. Forslaget utløser krav om 

konsekvensutredning og planprogram.  

Lovhjemler  

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

Innkomne merknader: 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

Samlet vurdering: 

Planforslaget er godt bearbeid, og har hensyntatt de fleste merknader som er kommet inn i 

høringsperioden. Det er foretatt ny støyrapport som viser at naboene er utsatt for en del støy 

allerede i dag gjennom trafikken på FV714, og at en ikke vil oppleve økt støynivå grunnet tiltaket. 

Rapporten viser tilfredstillende resultater. 

Videre er det gjort en vurdering av plassering av nytt kryss. Kommuedirektøren støtter Asplan 

Viak sin vurdering av nytt kryss. 

Kommunedirektørens samlede vurdering er at planforslaget hensyntar de forhold som settes ved 

utarbeidelse av reguleringsplan. Kommunedirektøren tilrår at saken legges frem for 

kommunestyret for egengodkjenning av planforslaget. 

Konklusjon 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak:  

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

reguleringsplan for Hammervolden Næringsområde gnr. 10, bnr. 1 m.fl. (planid: 1620201709) 

med planbestemmelser datert 18.08.2020, planbeskrivelse og plankart datert 20.04.2020. 
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1 BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å etablere nytt næringsområde for Coop-Hamarvik. Området vil kunne huse 

både varehandel, detaljhandel, trelast og annen servicevirksomhet. Områdets størrelse er på ca. 

21daa. 

Planområdet strekker seg over et stort område, og har et areal på ca. 35 dekar. Selv om formålet 

med planen er å etablere nytt næringsområde, vil ikke selve næringsområdet dekke hele 

planområdet.  Det skal blant annet settes av plass til landbruk, veiføringer til planområdet og videre 

til eksisterende boligtomter.  

1.2 Om forslagsstiller 
Tiltakshaver: 

Organisasjonsnummer 944587438 

Firma Coop-Hamarvik SA 

Adresse Postboks 1, 7264 Hamarvik 

E-post Arnt.breivoll@coop.no / 

lars.ove.breivik@coop.no  

Telefon nummer 72 44 88 30 

Kontaktperson Arnt Breivoll og Lars Ove Valaas-Breivik 

 

Konsulent:  

Organisasjonsnummer 990 958 256 

Firma Kystplan AS 

Adresse Storhaugveien 8, 7240 Hitra 

E-post kystplan@kystplan.no  

Telefon nummer 93467358 

Kontaktperson May I. Andreassen og Reidun Sveen 
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2 PLAN OM RÅDET

2.1 Beskrivelse av området og dagens status
Området ligger på Hamarvik i Frøya kommune (figur 1). Planområdet er delvis bebygd med boliger og
veger. Området hvor tiltaket ønskes etablert er ikke bebygd.

Figur 1: Viser et oversiktskart, og plasseringen av planområdet.

2.2 Planstatus
I kommuneplanens arealdel for Frøya kommune (plan-id: 1620200803), er området avsatt til LNF
(figur 2). Dette formålet tillater kun tiltak i tilknytning til stedbunden næring. Tiltakshavers aktivitet
betegnes ikke som stedbunden næring.

Figur 2:Utsnitt av kommuneplanens arealdel.
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2.3 Kartgrunnlag 
Grunnkart er kjøpt fra Ambita infoland 09.10.2018. Det er ikke gjort endringer i grunnkartet.  

 

2.4 Eiendomsforhold 
Tiltakshaver har gjort avtale med grunneiere for kjøp av tomt til næringsformål.  

 

Eiendommene gnr/bnr 10/37, 10/13, 10/32, 10/1, 10/39, 10/146 og 10/59 ligger innenfor 

planområdet. Innehaver for disse eiendommene er gitt i tabell nedenfor.  

 

 

  

Gnr – bnr  Eier 

Gnr. 10, bnr. 1 Arnt Tore Skarsvåg og Heidi M. Hammer Skarsvåg 

Gnr. 10, bnr. 13 Arne Martin Hammervold 

Gnr. 10, bnr. 21 Arne Hammer 

Bjørnar Hammer 

Hans Marvin Hammer 

Rolf Hammer 

Geir Nordhammer 

Knut Arve Nordhammer 

Gnr. 10, bnr. 32 Coop Hamarvik SA 

Gnr. 10, bnr. 37 Harald Mathisen og Marit Wisløff Norborg 

Gnr. 10, bnr. 39 Trine Støen 

Roar Hilmar Mikalsen 

Gnr. 10, bnr. 59 Iliev Plamen Slavova 

Tsvetanova Mirela Slavova 

Gnr. 10, bnr. 146 Martin Berge 
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2.5 Naboer og berørte parter.
Naboer og berørte parter som er varslet er illustrert i kartet nedenfor.

Figur 3: Eiendomskart.

Naboer som er blitt varslet.
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3 PLANFORSLAGET 

 

Figur 4: Plankart.  

 

3.1 Planens intensjon 
Intensjonen med planen er å etablere et nytt næringsområde som vil kunne huse både varehandel, 

detaljhandel, trelast og annen servicevirksomhet. Det vil etableres ett større bygg i tilknytning til 

FV714.  

 

3.2 Planavgrensning 
Området er sammenhengende, og har et areal på ca. 35 dekar. 

Reguleringen gjelder for deler av eiendommene gnr. 10, bnr. 1,13,32 og 37, samt 3 eksisterende 

boligeiendommer (figur 5). Området grenser til Nordfrøyveien østover, og mot Lyngåsveien i vest. 

Deler av området vest for Lyngåsveien blir også inkludert i planen. Forøvrig følger planavgrensningen 

eiendomsgrensene (figur 2). 
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Figur 5: Planavgrensning.

3.2.1 Forhold til eksisterende planer
Planområdet vil berøre eksisterende reguleringsplan (figur 6). Ny plan skal erstatte det overlappende

området. Dette planforslaget tar høyde for å videreføre hensikten i den eksisterende planen. Planlagt

gang- og sykkelvei er uendret.

Figur 6: Forhold til eksisterende plan.
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3.3 Reguleringsformål 
Bebyggelse og anlegg: 

- Forretning 

- Boligbebyggelse 

Samferdsel: 

- Veg 

- Annen veggrunn 

Grønnstruktur: 

- Turveg 

Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (LNFR) 

- Landbruksformål 

Hensynssoner: 

- Sikringssone - Frisikt 

- Faresone – Høyspent 

 

3.3.1 Bebyggelse og anlegg 

3.3.1.1 Forretning/kontor (1810): 

Areal for forretning/kontor, er 19167 m2.  

Maks. utnyttelses BYA er satt til 6600 kvm  

Maks mønehøyde og gesimshøyde er vurdert ut ifra at man trenger god høyde i butikken + 

muligheter for å etablere kontorer i 2. etasje.  Videre må en påberegne et kaldt lager som trenger 

god høyde. 

Bebyggelsen vil bli universelt utformet.  

Bygget er ikke prosjektert ennå, men i denne planen vil man legge føringer for volum og størrelser for 

bebyggelsen.  

Høyde på planert terreng skal fastsettes i byggesak. Den foreløpige vurderingen er 23,9moh. 

Det er utarbeidet en foreløpig skisse som er bakgrunnen for føringene i denne planen (figur 7). 
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Figur 7: Foreløpig skisse over området.

Innenfor området vil det bli etablert parkeringsplass i tilknytning til bygget. Det kan også være snakk
om el-ladestasjoner og parkering for bil med henger eller bobil. Det er tatt hensyn til
parkeringsplasser ogforflytningshemmende

Min. antall parkeringsplasser fastsettes i bestemmelsene.

Parkering vil være privat og tilhøre bedriftene som etablerer seg her. Parkeringsplassene kan
benyttes av besøkende til disse bedriftene.

3.3.1.2 Boligbebyggelse (1110):
Det er eksisterende boligbebyggelse innenfor planområdet, men det blir ikke lagt opp til flere nye
boliger her. Bestemmelsene for boligbebyggelse er tilpasset eksisterende bebyggelse.

Areal for boligbebyggelse er totalt 3,4 daa.

3.3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

3.3.2.1 Veg (2010):

Området vil få ny avkjøring fra Nordfrøyveien (Fv. 714). Den nye vegen er privat.

Nyveg vil ha en bredde på 5 meter.

3.3.2.2 Annen veggrunn -grøntareal (2019)

Dette er areal i tilknytning til vei, i form av veiskulder og skråning.

Krav om tilsåing gis i bestemmelsene.
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3.3.3 Grønnstruktur 

3.3.3.1 Turveg (3031): 

Tidligere avkjørsel fra Fv. 714 til Lyngåsveien blir gjort om til turveg.  

3.3.4 Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift 

3.3.4.1 Landbruksformål (5110): 

Dette er området mellom forretningene og eksisterende boligbebyggelse.  

3.3.5 Hensynssoner 

3.3.5.1 Sikringssone – frisikt: 

Fra ny vei fra planområdet ut mot fv. 714 blir det etablert frisiktsone både for fremtidig gang- og 

sykkelvei og avkjøringen. Disse er satt til 8x20m og 6 x 82m. I bestemmelsene blir det satt føringer til 

beplantning og møblering innenfor denne sonen.  

Det blir også etablert en frisiktsone i krysset hvor nye Lyngåsveien møter den gamle. Denne 

frisiktsonen vil være 6 x20 meter.  

3.3.5.2 Faresone – høyspent: 

Nord-øst i planområdet går det i dag en høyspentledning. Det er satt opp faresone rundt denne i 

plankartet.  
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3.4 Arealoppgave 
 

 

  

Arealoppgave Coop Hamarvik 

Bebyggelse og anlegg   

                                                                                                                   B(boligbebyggelse) 3431 

BKB(Forretning/kontor)                      19167        

  

Samferdesl og teknisk infrastruktur  

                                                                                                                                     SV (veg)                                                  1242 

                                                                                              SVG (Anen veggrunn-grøntareal) 1066 

                                                                                                                                     SF (Fortau) 164 

                                                                                                                 SGS (Gang /sykkelveg)                          700 

 
 
 

Grønnstruktur  

                                                                                                                             GT (turveg) 91 

  

Landbruks, Natur og Friluftsformål   

LL(Landbruksformål) 9529 

Sum hele planen 35226 
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4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

4.1 Om planprosessen 
- 08.03.2018: Oppstartsmøte med Frøya kommune 

- 28.09.2018: Formøte hos Fylkesmannen i Trøndelag 

- 17.10.2018: Oppstartsvarsling med planprogram sendt til naboer 

- 17.10.2018: Oppstartsvarsling med planprogram sendt til sektormyndigheter 

- 23.10.2018: Kunngjøring oppstart i Hitra-Frøya 

- 28.03.2019: Planprogrammet vedtatt i kommunestyret 

 

4.2 Oppsummering av innspillene 
Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 1. Dette er kort oppsummert 

de viktigste problemstillingene som er adressert i høringen/offentlig ettersyn: 

 

Statlige myndigheter: 

➢ Trøndelag fylkeskommune hadde ingen kommentarer/tilføyelser til planprogrammet.  

➢ Fylkesmannen i Trøndelag sin landbruksavdeling er kritisk til at det er satt i gang 

reguleringsarbeider for området uten at det vurderes i en overordnet og helhetlig 

sammenheng. En helhetlig og overordnet vurdering blir laget til beskrivelsen. De mener også 

at det må vurderes alternativer, og uansett lokalisering må planforslaget foreta en kritisk 

vurdering av omfanget av arealbruk/omdisponering. Alternativ lokalisering blir gjennomført i 

konsekvensutredningen. Å sette bestemmelser for minimum grad av utnytting vil legge for 

sterke føringer i prosjektet, da det ikke er prosjektert ferdig enda. Miljøvernavdelingen 

mener det er viktig med vurdering av alternative løsninger og en kartlegging av 

naturmangfoldet. Dette blir gjort som en del av konsekvensutredning. Miljøavdelingen 

ønsker å sikre at tomta blir utnytta mest mulig ved hjelp av minimumskrav til arealutnyttelse, 

samt de mener at parkering bør legges under bakken for å spare areal. Det blir satt krav til 

utnyttelsesgrad, og min. antall parkeringer for ferdig full utbygging i bestemmelsene. 

Tomteutnyttelsen styrer maks. parkering. Parkerings legges på bakkenivå, da dette er mest 

hensiktsmessig.  

➢ NVE mener det bør gjøres en geoteknisk vurdering av området. Dette vil bli gjort av 

fagkyndig.  

➢ Mattilsynet mener at drikkevannsforsyningen må utredes i planarbeidet. Dette blir gjort i 

konsekvensutredningen. Ifølge mattilsynet må man også avklare forhold angående 

nedslagsfeltet til Hammervatnets (drikkevannskilde) nedslagsfelt. Dette blir sett på i 

konsekvensutredningen og det vil bli gjort kartlegging av avstander ol. Plantehelse og 

spredning av plantesykdommer må tas hensyn til ved eventuell flytting av jord. Dette blir 

vurdert i konsekvensutredning.  

➢ Ifølge Statens vegvesen må det påregnes at regulert gang- og sykkelveg forbi planområdet 

må videreføres i planen. Dette ble sagt før det ble kjent at kommunen har vedtatt plan om å 

lage gang- og sykkelveg forbi planområdet.  Statens vegvesen ønsker også at det blir 

gjennomført en trafikkberegning. Det blir gjort i konsekvensutredningen.  
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Organisasjoner: 

➢ Ingen organisasjoner har fremmet merknader til tiltaket. 

Kommunale myndigheter:  

➢ Ingen kommunale myndigheter har fremmet merknader til tiltaket.  

Private parter:  

➢ Nabo er bekymret for økt trafikk, økt fare for barn som befinner seg nærme vegen og innsyn 

til boligene. Dette blir tatt hensyn til ved at avkjøringen flyttes og at tiltak i form av 

beplantning mot naboen blir gjennomført. Beplantning bidrar både støyreduserende og ved å 

hindre innsyn og billys til boligene. Dette blir fastsatt i bestemmelsene.  
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5 KONSEKVENSER AV PLAN FORSLAGET

5.1 Krav til KU
Planen faller inn under formskriftens § 6 –Planer som alltid skal konsekvensutredes.Planprogram er
utarbeidet og vedtatt av Frøya kommune 28.03.2019. Planprogrammet og vedtaket ligger som
vedlegg 2og 3.

5.2 0-alternativ
0-alternativet vil si situasjonen uten at noen tiltak blir gjort, altså dagens situasjon. Uten at tiltak blir
gjort vil planområdet fortsatt være ubebygd.

I alle utredningstemaeri beskrivelsen og i alle rapporter og notater blir dagens situasjon og endringer
som følge av planforslaget beskrevet.

5.3 Landskap
Metodikk/kunnskapsgrunnlag: Utarbeidelse av 3D-modell(figur 8)for å vise frem tiltaket og
hvordan det ser ut i landskapet og hvordan det påvirker terrenget.
Dagens situasjon: Deler av planområdet er bebygd med boliger i vest, men størsteparten av
planområdet er ikke bebygd.
Endring som følge av planforslaget: Ny bebyggelse i området vil få et areal på ca. 4000m2.
Bebyggelsen vil bestå av 1 til 2etasjer, og er beregnet til en høyde på ca. 15 meter. Rundt
bebyggelsen vil det bli etablert parkeringsplasser.Bygningen vil selvsagt skille seg ut i forhold til
eksisterende bebyggelse med dens form ogstørrelse.Det som er styrken,er at bygningen ligger i
utkanten av et bebygd strøk. Se flere utsnitt i vedlegg
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Figur 8: 3D-modell av tiltaket.

5.4 Friluftsliv og rekreasjon
Metodikk/kunnskapsgrunnlag: Vurdering av friluftsliv og rekreasjon i området baseres på
lokalkunnskap og ulike kilder for turstier osv.
Dagens situasjon: Deler av planområdet er registrert som viktig friluftslivsområde (figur 9), men selve
planområdet brukes i dag ikke til friluftsliv og rekreasjon. Derimot blir vegene i området benyttet for
å komme seg til friluftsområder og turområder. Blant annet har Nabeita idrettslag en trimhytte i
området. Folk benytter sti fra veien for å nå denne hytten (figur 9).
Endring som følge av planforslaget: Planforslaget dekker område som er kartlagt som
friluftsområde, men som ikke brukes som dette i dag. Vegene som blir benyttet som adkomst til
friluftsområder/turområder blir bevart slik at man ikke ødelegger muligheten for å benytte disse
turområdene. Det vil derfor ikke bli store konsekvenser for friluftsliv og rekreasjon som følge av
planforslaget, og man ser ikke behov for avbøtende tiltak.
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Figur 9: Området markert med rosa viser viktig friluftslivsområdeog forhold til idrettslaget sin trimhytte.

5.5 Naturmangfold
Utredning utført av fagkyndig, Rose Hauge AS, 09.12.2018 og Rambøll AS, nov2019. Det ble bestilt en
ekstra rapport fra da kommunen mente det var behov for en ytterligere kartlegging av flora i
område.

Fullstendig rapporter ligger som vedlegg 4og 4a,

Nedenfor er utdrag fra begge rapportene.

Rose Haugen

Konklusjon: «Denne undersøkelsen er basert på Naturmangfoldsloven $8-12. Funn og vurderinger er
utført ut i fra offisielle databaser på internett vedrørende registreringer, med hovedvekt på alle
rødlistede arter, vernede områder, viktige naturtyper o.a. viktige miljøregisteringer, samt
supplerende opplysninger sendt fra Frøya kommune. Det er «Supplerende naturtypekartlegging i
Frøya kommune i 2017». Utført av Miljøfaglig Utredning AS.

Undersøkelsen viser at det er registrert relativt mange arter som er rødlistede innenfor en «radius» på
ca. 2,0 km fra det planlagte regulerte området ved Hammervolden. Det legges vekt på arter som
tilhører kategoriene CR (kritisk truet), EN (nært truet) og VU (Sårbar). Vipe i kategorien nært truet (EN),
samt gul slimvokssopp av kategorien VU er registrert i området som søkes regulert. Rett utenfor
Hammervolden er storspove og vipe registrert flere ganger. I området rundt (inntil 1-2 km unna) er det
registrert en rekke arter, i hovedsak fuglearter. En i klassen CR, lomvi, en sjøfugl. Sjøfugl vil ikke ha noen
negativ påvirkning ved en utvidelse av et byggefelt ved Hammervolden. Av de artene som er registrert
av EN og VU er det ingen som er typisk for de type biotoper som Hammervolden representerer, unntatt
gulslimvokssopp, og til en hvis grad vipe og storspove. De andre artene er knyttet til hei, sjø-, vann-og
våtmarksområder.

Det er ingen registeringer i området som tyder på at rødlistede arter av flora vil bli berørt, ei heller er
det gjort registeringer i MiS (Miljøregisteringer i Skog). Gul slimvokssopp (VU), som er en sjelden
oseanisk beitemarksopp er registrert på Hamarvollen, og dens utbredelse vil bli berøres av denne
reguleringen for næringsområde på Hammervolden. Lokalt vil ikke dens utbredelse trues da den er
registrert minst to andre stede i kommunen i de senere år. Det er ingen vernede vassdrag eller andre
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vernede områder i nærheten. Likeledes er ingen helhetlige kulturlandskap registrert og ingen viktige 

naturtyper i eller i nærhet til Hammervolden. Nærmeste viktige naturtype, er gruntvanns- områder i sjø 

utenfor Hamarvika, men de vil ikke ha noen negativ påvirkning av denne reguleringen for 

næringsområde på Hammervolden. 

En lokalisering av et næringsområde på Hammervolden med veier er lite negativt for økosystemet, 

biotopen, vernede og rødlistede arter generelt og likeledes andre verdifulle landskap og naturtyper. 

Dette da det er kun er en registrert art i kategorien sårbar (VU), som vil miste en biotop, men den har 

utbredelse andre steder i kommunen. Området ligger tett inn til eksisterende bebyggelse, riksvei og 

kulturmark, og er således sterkt berørt av menneskelig påvirkning allerede. Det er få biologiske 

ressurser som trues, når en ser det i sammenheng med at det er kun to registrerte rødlistede arter i 

selve planlagt regulert område. Samtidig er det ingen områder med spesiell vernestatus som vil 

påvirkes. Ut i fra kjente registeringer er det ingen viktige biologiske ressurser som går tapt ved 

etablering av Hammervolden. Området er ut i fra kjente opplysninger ikke unikt hverken regionalt eller 

lokalt for Frøya. Størst hensyn må vises til avrenning til bekker og til aktiviteter under byggefasen under 

hekke- og yngletiden. Totalt sett er det derfor en gunstig plass å regulere for næringsområde og 

tilhørende vei iht. Naturmangfoldsloven $8- 12. 

Ideelt sett burde området vært gjenstand for en befaring i hekke- og yngletiden. Slike befaringer bør 

gjennomføres flere ganger før en evt. har gode nok data til å konkludere. Befaringer blir oftest gjort 

iht. pålegg, mistanker eller kunnskap som tilsier at det er arter som har tilhold i området med en slik 

status at en ønsker å dokumentere dette. Den type mistanke eller kunnskap har ikke blitt kjent under 

denne undersøkelsen.  

Det anbefales at føre var- prinsipper brukes og at evt. kloakk og forurenset vann, samt evt. spill fra 

oljesøl blir sikret fra avrenning til grunn og ned i bekker. Totalt sett vurderes det til at det planlagte 

regulerte næringsområdet Hammervolden vil ha liten negativ påvirkning for både for enkelt arter, 

økosystem, og naturtyper». 

 

Rambøll 

«Ifølge reguleringsplankartet er utbyggingen hovedsakelig plassert i de østre to tredjedelene av 
planområdet, mens vestre tredel forblir relativt urørt (figur 2). Dette medfører at 
naturbeitemarka (VU) og én av tre forekomster av gul slimvokssopp (VU) bygges ned. De øvrige 
to forekomstene vil trolig forsvinne på grunn av redusert/opphørt beite. Endringene i jordbruket 
de siste 20-30 årene har gjort at mange jordbruksarealer er lagt brakk eller lagt ut til beite. 
Eiendommene i kommunen er fragmenterte og de fleste bøndene har kompliserte leieavtaler for 
jordbruksarealer, mange også på åremål, noe som kompliserer arbeidet med langsiktig skjøtsel. 
Det er uheldig at et sammenhengende kulturlandskap fragmenteres. I henhold til 
naturmangfoldloven skal det tas utgangspunkt i en lokalisering som ut fra en samlet vurdering av 
tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Det bør vurderes om ikke de mindre viktige delene av planområdet i 
større grad kan benyttes, slik at naturbeitemarka kan bevares. Merk at skjøtselen av enga må 
opprettholdes for å bevare og videreutvikle naturmangfoldverdiene.  
Dersom utbyggingen berøres forekomstene av sitkagran bør disse fjernes i forkant av 

utbyggingen. Dette skal gjennomføres på en slik måte at sannsynligheten for spredning 

minimeres, og helst i henhold til miljødirektoratets veileder for håndtering av vegetasjon og 

løsmasser med fremmede skadelige plantearter (Miljødirektoratet, 2018b). All nyetablering av 
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grøntarealer (trær, busker, stauder mm.) skal skje med hjemmehørende arter, og uten bruk av 

arter som står på Fremmedartslista (Artsdatabanken, 2018b).» 

 

Kommentar: Sopparten  blir ikke  direkte berørt  av tiltaket, da den ligger under 

høyspenningsledningen.  Se figur nedenfor. 

 

 

 

5.6 Barn og unges oppvekstsvilkår 
Metodikk/kunnskapsgrunnlag: Vurderingen er basert på lokalkunnskap.  

Dagens situasjon: Området brukes ikke av barn og unge i dag, da området brukes til beite.  

Endring som følge av planforslaget: Planforslaget vil ikke gi endringer for barn og unges 

oppvekstsvilkår, da området ikke brukes av barn og unge i dag.  

 

 

5.7 Landbruksinteresser 
Deler av planområdet brukes i dag til beite (figur 10). Det er snakke om ca. 26 da. Arealet er en del av 

et større beiteareal på ca. 85 da.  Denne planen legger opp til omdisponering av 21 da av dette 

arealet. 
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Figur 10: Området som beite i dag. Figur 11: Utsnitt fra AR5.

Det utført en utredning for å vurdere denne omdisponeringen. Utredning er utført av fagkyndig ved
Norsk landbruksrådgiving, 16.05.2018. Fullstendig rapport ligger som vedlegg 5, og nedenfor er
utdrag fra denne rapporten.

Konklusjon: «Storparten av berørt areal er klassifisert som overflatedyrka jord, noe innmarksbeite og
noe myr ifølge NIBIO sine kartsider. Arealet som er klassifisert som jordbruksjord fremstår som
naturmark og bærer ikke særlig preg av kultivering ut over beiting med sau. Deler av jorda er
grunnlendt med berg i dagen. All jord på området er av organisk opphav (myrjord). Arealet synes ikke
drenert, og ikke tilført gjødsel ut over det som sauene selv tilfører av gjødsel. Deler av arealet
fremstår for undertegnede som om det tidligere har vært torvuttak på området (vedlegg 2). Det ble
også registrert noe overflatevann på deler av arealet til tross for at det i tiden før og under befaring
har vært tørrvær i lengre tid (vedlegg 2).
Vedlegger 4 bilder som viser arealet som omsøkes ervervet.
Arealet vurderes til å ikke ha noen stor jordbruksverdi ut over å bli brukt som beite for sau. Frøya har
mye mer verdifullt jordbruksareal med mye større produksjonspotensiale som er mye mere verdt å ta
vare på med tanke på matproduksjon enn berørt areal som det her er snakk om».
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5.8 Kulturminner 
Utredning utført av fagkyndig ved Trøndelag fylkeskommune 18.09.2018 - 19.09.2018. Fullstendig 

rapport ligger som vedlegg 6, og nedenfor er utdrag fra denne rapporten.  

Konklusjon: «Ved denne arkeologiske registreringen ble det ikke påvist noen nye automatisk freda 

kulturminner». 

5.9 Trafikale forhold 
Det har blitt laget to notater på temaet trafikale forhold.  vedlegg 7 og vedlegg 13. 

Vedlegg 7 omfatter flere utredningstemaer som omfatter trafikk.  Mens vedlegg 13 gjelder 

plassering/flytting av avkjørselen og dens utforming. 

Utredningsteamene fra planprogrammet som er slått sammen er: 

• Adkomst/avkjørsel 

• Trafikksikkerhet 

• Trafikkmengdeberegning 

• Gang- og sykkelveg 

Konklusjon trafikknotat 

«Som følge av planforslaget vil avkjørselen fra Nordfrøyveien (Fv.714), flyttes et stykke nordover, og 

den eksisterende avkjørselen vil bli avstengt slik at den bare benyttes av myke trafikanter. Som følge 

av planforslaget vil ÅDT-en for deler av Lyngåsveien få en økning som følge av etablering av 

forretning. Man ser ikke på dette som en stor ulempe, da gående og syklende kan benytte seg av den 

gamle avkjørselen for å unngå den motoriserte trafikken. Bevegelsesmønsteret vil også bli noe endret 

som følge av planforslaget, da flere vil komme til å ta turen til butikkene her.  

Trafikksikkerhetstiltak som følge av planen vil være at den gamle avkjøringen benyttes av myke 

trafikanter, samt at det blir etablert frisiktsone fra ny avkjørsel mot fylkesveien og mot eksisterende 

delen av Lyngåsveien. Fartsgrensene for veiene i området er uendret».  

 

Utdrag fra Notat fra Asplan Viak  

Ang. utforming av avkjørselen 

«En total vurdering av situasjon med fokus på å minimere arealbehovet og skape en tryggest mulig 

løsning gjør at Asplan Viak anbefaler kjøremåte B for vogntog og at krysset utformes uten 

kanalisering.» 

Ang. . plassering av avkjørsel i forhold til bussholdeplass 

«Asplan Viak vurderer foreslått utforming til å gi et tydelig skille mellom bussholdeplass, fylkesveg og 

kryss og kan ikke se at kombinasjon av bussholdeplass og kryss skal skape noen farlige situasjoner. Vi 

vil videre bemerke at det er et meget begrenset antall busser som skal kjøre inn og ut av 

bussholdeplassen, sjelden mer enn 1 buss pr time.» 
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5.10  Risiko og sårbarhet 
Som følge av planprosessen er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse. Hele analysen ligger 

som vedlegg 8, og nedenfor er konklusjonene fra analysen.  

 

Nr. 7 Vind: Frøya er generelt veldig utsatt for vind, og det er derfor svært sannsynlig at dette også 

gjelder for planområdet. Man anser at konsekvensen er ubetydelig, da bebyggelsen skal oppføres i 

henhold til tekniske forskrifter ut ifra vindbelastning i området.  

Nr. 16. Veg, bru, kollektivtransport: Forretning vil generere mer trafikk, det er derfor sannsynlig at 

det vil bli større trafikkbelastning her. Man anser at konsekvensen av større trafikkbelastning vil være 

ubetydelig, da veien allerede er laget for stor trafikk.  

Nr. 29 Støv, støy, trafikk: Det er sannsynlig at området er berørt av støy, da deler av området ligger 

innenfor gul støysone ifølge kart fra Statens vegvesen. Området skal brukes til butikk og kontor, 

og påvirkes ikke av dette i stor grad. Man anser derfor konsekvensen som ubetydelig.  

Nr. 32 Høyspentlinje: Det går en høyspentlinje over deler av området. Man anser det som ubetydelig 

konsekvens på grunn av at høyspentlinjen går over deler av området som ikke blir bebygd. 

Bebyggelsen skal heller ikke brukes til varig opphold.  

Nr. 37 Støy og støv fra trafikk: Det er sannsynlig at det vil bli noe støv og støy som følge av at det blir 

etablert forretning i området. Man anser at konsekvensene er ubetydelige. Selv om man anser 

konsekvensene til å være ubetydelige ønsker man å etablere vegetasjon mot nærmeste nabo for å ta 

unna det verste av støv og støy.  

Nr. 44 Ulykker med gående og syklende: Det er ingen fortau langs Lyngåsveien. Det er mindre 

sannsynlig at det oppstår uheldige situasjoner med gående og syklende, da veien vil være 5m og gi 

god plass til alle trafikanter. Dersom det skulle skje en ulykke med gående og syklende kan 

konsekvensen være alvorlig.  

5.11 Støy 
Støyfaglig vurdering er utarbeidet av Brekke og Strand se vedlegg 9. 

Konklusjonen sier at det ikke er behov for støytiltak , se sammendrag fra rapporten under: 

«Flere av naboene er allerede støyutsatt av veitrafikk fra Fv714 og vil ikke oppleve et økt støynivå av 
betydning grunnet tiltaket. 
Det er vurdert effekten ved etablering av støyskjermer mot nabo ved Lyngåsveien 5. Skjermen vil ha 
liten effekt mot veitrafikkstøy, men kan kunne gi noe skjerming mot andre støykilder/hendelser som 
motorrusing ved akselerasjon ut av veikryss.» 

 

5.12 Overflatevann/vann og avløp 
Dagens situasjon 

Overvann: 

Området for forretning, består i dag bare av ubebygd terreng. Her blir overvannet i dag bare infiltrert 

direkte i terrenget.  
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Vann og avløp:

Boligene innenfor planområdet er påkoblet offentlig anlegg for vann og avløp. Området for
forretning er ikke bebygd, og har ikke etablert vann og avløp i dag.

Endringer av planforslaget

Overvann:

Store deler av planområdet blir planert og asfaltert. Det er derfor viktig å finne gode løsninger for
behandling av overvannet. Det ligger en åpen bekk ikke så langt fra planområdet. Der tenker man å
føre overvannet. Innenfor området vil det bli etablert kummer hvor overvannet blir samlet.

Dette må prosjekteresog skal utføres i forbindelse med søknad om tiltak.

Figur12: Illustrerer ledningsnettet.

Vann og avløp:

Det er planlagt påkobling til det kommunale anlegget.

Avløp skal kobles til offentlig utslippsledning med godkjent rensemetode.

Det er planer om nye offentlig vann/avløpsledninger i området. Disse er tenkt lagt i gang-og
sykkelveien. Det legges derfor opp i denne planen å koble seg på de nye ledningene.

Man ønsker å benytte anledningen til å legge ledningene samtidig som man etablerer de andre
ledningene.

Det er ikke laget detaljert ledningsplan for området. Dette fordi man ikke har
dimensjoneringsgrunnlaget ennå. Videre er ikke ledningene man tenker å koble seg til lagt ennå.

Påkoblingspunkt på de offentlige ledningene må avklares på et senere tidspunkt.

Dette er derfor punkter som må avklares i forbindelse med søknad om tiltak. Planen ivaretar dette
hensynet ved at det settes vilkår i bestemmelsene.
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5.13 Klima og klimaendringer 
Metodikk/kunnskapsgrunnlag: Når det gjelder klima og klimaendringer, og plassering av bebyggelse 

i forhold til vær og vind, vurderer man dette ut ifra lokalkunnskap. Man vet at Frøya er et værutsatt 

område med mye regn og vind, og at dette kan øke som følge av klimaendringer.  

Dagens situasjon: Frøya generelt er svært værutsatt og har mye regn og vind. Dette gjelder også for 

planområdet.  

Endring som følge av planforslaget: Som følge av planforslaget vil planområdet bli bebygd, og man 

må ta hensyn til værfaktorene både når det gjelder plassering, materiale og byggemåte. Byggingen vil 

følge byggtekniske forskrifter, samt at man tar hensyn til lokale forhold. Lokalkunnskap er ekstra 

viktig når det gjelder hvor vind kommer fra, og hvilke deler av bebyggelsen som er ekstra utsatt.  

Som følge av planforslaget skal det etableres kummer for å ta unna overvann. Klimaendringene kan 

føre til økt nedbør, men med riktig antall kummer vil man kunne ta unna større mengder nedbør og 

hindre vanninntrengning i bebyggelse. Klima og klimaendringer vil ikke få konsekvenser for tiltak 

innenfor planområdet dersom man følger tekniske forskrifter og lokalkunnskap om vær og vind.  

5.14 Vannkapasitet 
Dagens situasjon: Dagens butikklokale er tilknyttet vannverket Hamarvik vannverk.   

Endringer som følge av planforslaget: Som følge av planforslaget vil butikklokalene fortsatt være 

tilknyttet samme vannverk som tidligere. Man ser derfor ikke at endret lokasjon vil føre til 

konsekvenser for vannkapasiteten i området.  

5.15 Drikkevannskilde 
Metodikk/kunnskapsgrunnlag: Vurdering i forhold til planforslagets påvirkning på drikkevannskilde i 

området blir blant annet vurdert ut ifra informasjon fra NVE sine nettsider, samt gjennom en 

vurdering av terreng (helning) i området i forhold til drikkevannskilden.  

Dagens situasjon: I dag ligger terrenget innenfor planområdet på en høyde på ca. 27 moh. 

Drikkevannskilden ligger på en høyde på ca. 20,5 moh. Fallretningen fra drikkevannskilden går 

nedover mot Fv. 714. Ved Fv. 714 er høyden ca. 20.2 moh. (figur 9). Avstanden fra planområdet til 

drikkevannskilden er ca. 196 meter. 
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Figur 13: viser drikkevannskilde og nedslagsfelt (kilde:arealplan)

Endringer som følge av planforslaget: Som følge av planforslaget vil terrenget for området avsatt til
forretning bli planert til en høyde på 23,9 moh. (figur 14). Mellom planområdet og drikkevannskilden
vil det bli stående igjen en voll med høyde på ca. 27 moh. Eventuell forurensning fra planområdet vil
ikke påvirke drikkevannskilden.
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Figur 14: Viser høyder og fallretning i forhold til drikkevannskilden.

5.16Geoteknisk vurdering
Geoteknisk vurdering er gjennomført av fagkyndig fra GeoMidt AS. Fullstendig rapport ligger i
vedlegg 11, og nedenfor er utdrag fra denne rapporten.

«5 VURDERING/KONKLUSJON
Prøvegravingen viser masser av torv/myr over velgradert sandig grus over fjell. Det ble gravd ned til
maks dybde 3.0 m. Torv/myr massene har varierende tykkelse og fjellflaten under antas å være relativ
kupert. Torv og myr må fjernes samt at fjell må sprenges bort til å få jevn flate for fundamentering.
Fjellflaten bør undersprenges 1.0 m under fundameteringsnivå. Utgraving av torv/myr vil medføre at
grunnvannsnivået vil bli senket. Det kan forårsake at nærliggende konstruksjoner vil få setninger. Det
må undersøkes hvordan hus på sør og vest siden av tiltaket er fundamentert for å avgjøre om det vil
ha konsekvenser hvis grunnvannsnivået endres.
Geomidt AS ser ingen geotekniske problemer med tiltaket».

5.17Universell utforming
Dagens situasjon: Området er ikke bebygd og består av naturlig terreng. Er ikke universelt utformet i
dag.
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Endring som følge av planforslaget: Som følge av planforslaget skal det sikres at det området blir 

universelt utformet. Området blir planert flatt og vil dermed bli lett tilgjengelig for alle.  

Konsekvens: Planforslaget gir ingen negative konsekvenser for universell utforming i området, da det 

ikke er universelt utformet i dag.  

 

5.18 Alternativ plassering 
Fullstendig redegjørelse for alternativ plassering ligger som vedlegg 12. Nedenfor er utdrag fra denne 

redegjørelsen.  

«Undersøkelser om ny plassering: 

For å unngå at bedriften ble helt utkonkurrert besluttet styret at det skulle undersøkes alternative 

plasseringer for bedriften. I forhold til ny plassering ble det lagt vekt på følgende kriterier: 

• Lokalisering på Hamarvika - Bedriften har hatt sin lokalisering på Hamarvik i over 75 år og vi 

har også vår kundekrets her. I tillegg er Hamarvik/Flatval de områdene hvor det er størst 

vekst i boligbyggingen på Frøya slik at nærområdet har behov for butikk. 

• Plasseringen skulle være samfunnsmessig og forretningsmessig forsvarlig 

• Tilgjengelighet og nærhet til eksisterende infrastruktur var viktig. 

• Plasseringen skulle være minst mulig i konflikt med omgivelsene. 

Først ble det undersøk om det forelå ledige regulerte næringsarealer innenfor nærområdet. På 

vedlagte kart (vedlegg 1) er dagens plassering avmerket (pkt. 1). På Hamarvika fantes det bare to 

områder som var regulert til næringsformål. Det ene arealet lå på Nabeita, men arealet var allerede 

opptatt med etablert virksomheter – pkt. 2 i kartvedlegget. Det samme var situasjonen på Hamarvik 

Næringspark (pkt. 3 i vedlegget) og på Nordhammervika (pkt. 4 i vedlegget). Sistnevnte ville dessuten 

vært utenfor Hamarvikområdet og vil ikke hatt et boligområde i nærheten som er en forutsetning for 

å drive dagligvarebutikk. 

Etter det ble avklart at det ikke fantes tilgjengelige regulerte områder ble det sett på andre området 

til en alternativ plassering. Innenfor Hamarvika var det 4 alternative områder som ble vurdert til å 

være anvendelig til formålet. Disse er avmerket i kartvedlegg 2. 

Alternativene 1 – 2 ble relativt raskt avskrevet ettersom dette er områder med mye fulldyrka jord og 

at det ville kunne være i konflikt med omgivelsene pga. funksjonsblanding. Område nr. 3 ville også få 

utfordringer i forhold til funksjonsblanding og ville videre kunne få utfordringer i forhold til en 

hensiktsmessig avkjørsel. På sistnevnte var det heller ikke noen interesse til et slikt tiltak fra 

grunneiersiden. 

Området som en til slutt landet på (alternativ 4) oppfylte alle de kriteriene som var satt opp. Området 

ligger innenfor Hamarvika, plasseringen tilsier en forsvarlig både forretningsmessig og 

samfunnsmessig, tilgjengeligheten og nærheten til eksisterende infrastruktur er tilstede og en 

utbygging her vil være i liten konflikt med omgivelsene bl.a. på grunn av veldig begrenset bebyggelse 

i nærheten. 

Det var videre en fordel at området lå i umiddelbar nærhet til et busstopp slik at kunder også kan nå 

butikkene ved bruk av kollektivtransport. Denne plasseringen medfører videre lett tilgang til vei, vann, 

kloakk og elektrisitet ettersom alt dette er tilgjengelig i umiddelbar nærhet til tomta. Det er videre 

vedtatt at det skal etableres gang- og sykkelsti mellom reguleringsområdet og fylkesveien.   
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Landbruksinteressene var også minst berørt ved å velge alternativ 4. I likhet med mye av utmarka på
Frøya, er også dette området i dag brukt til villsaubeite. Området har begrenset landbruksmessig
verdi. Det vises i den anledning til rapport fra Norsk Landbruksrådgivning.

De andre alternative plasseringene ville berørt områder med mye høyere landbruksmessig interesse,
særlig alternativ 1 og 2 hvor arealene besto i stor grad av fulldyrka jord.

Ut ifra de foreliggende forhold, hvor de forskjellige forhold skulle avveies mot hverandre, kom
alternativ 4 helt klart ut som det beste alternativet, til tross for at det går på bekostning av beitet til
villsau. For å sette det litt i perspektiv har Frøya kommune en villsaubesetning på over 3000 dyr. Når
det gjelder krav til beiteareal blir det ofte satt til 20 da. utmark pr. dyr. Det medfører at den
arealinnskrenkningen i villsaubeite som tiltaket medfører tilsvarer statistisk beitearealet for litt over 1
villsau».

5.19 Tiltakets estetiske påvirkning på området og eksisterende
bebyggelse

Metodikk/kunnskapsgrunnlag: Tiltakets påvirkning på området og eksisterende bebyggelse vil blant
annet bli vurdert ved hjelp av sol/skygge-analyser og illustrasjoner.
Dagens situasjon: Planområdet besår i dag av noen boliger. Området for forretning er ikke bebygd
(figur 15).

Figur 15: Viser flyfoto av området slik det er i dag.

Endring som følge avplanforslaget: Som følge av planforslaget vil det bli etablert et
forretningslokale innenfor området. Dette vil ha en form og volum som skiller seg ut ifra dagens
bebyggelse. Fasade og materialvalg er ikke klart på dette tidspunktet og skal derfor avklares i søknad
om tiltak.
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På bakgrunn av volumet er det utarbeidet en sol-skyggeanalyse som viser påvirkningen den nye
bygningen har på eksisterende boliger i området (vedlegg 13 og figur 16). Bildene til analysen har
blitt tatt 20.april. 20.juli, 20.september og 20 desember både morgen og ettermiddag. Det nye
bygget vil ikke få konsekvenser for solforholdene til de eksisterende boligene.

Figur16: Viser sol/skygge på flere tidspunkt (se vedlegg13 for mere).

5.20 By- og stedsutvikling
Dagens situasjon: Planområdet ligger plassert langs Fv. 714, og like i nærheten av bussholdeplass i
begge retninger. Det er boligbebyggelse i omkringliggende område. Det er ingen butikker i
umiddelbar nærhet.

Figur17: Viser butikken i dag og ny plassering.

Endringer som følge av planforslaget: Som følge av planforslaget vil det bli etablert butikklokale i
nærheten av områder hvor det bor folk. Butikklokale i nærheten av der folk bor kan bidra til å styrke
tettstedet og å minke mengden lange bilturer for dagligvarehandel. Butikklokalet blir også liggende
praktisk til i forhold til offentlig infrastruktur. Man kan derfor lett komme seg til og fra butikken selv
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om man ikke bor like ved.  Det er viktig å presisere at dette er flytting av en allerede eksisterende 

butikk til en mer sentral plassering. 

 

5.21  Folkehelserelaterte tema 
Forurensning: 

Dagens situasjon: Man er ikke kjent med at det finnes forurensende kilder i planområdet i dag. 

Endringer som følge av planforslaget: Det vil ikke bli etablert forurensende kilder i planområdet som 

følge av planforslaget.  

Høyspentlinje:  

Dagens situasjon: Det går i dag en høyspentlinje over deler av planområdet.  

Endringer som følge av planforslaget: Høyspentlinjen vil ikke bli endret som følge av planforslaget. I 

plankartet er det satt en faresone over og rundt høyspentlinjen.  

Støy og støv: 

Dagens situasjon: I dag er det noe støy i området fra fv. 714 (se egen utredning om støy). Det er også 

naturligvis noe støv fra veien. Innenfor planområdet er det ingen støyende kilder i dag.  

Endringer som følge av planforslaget: Som følge av planforslaget vil det bli noe støv fra økt trafikk. 

Mot nærmeste naboeiendom blir det etablert beplantning som bidrar til å redusere støv, støy og 

innsyn.  

5.22  Sosial infrastruktur 
Dagens situasjon: Innenfor planområdet er det i dag etablert 3 boliger.  

Endringer som følge av planforslaget: Som følge av planforslaget vil det ikke bli etablert flere boliger 

innenfor planområdet. Det blir dermed heller ikke endring i behovet for barnehage- og 

skolekapasitet.  
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Arkivsak : 17/2641 

Reguleringsplan for Hammervolden næringsområde, gnr. 10, 

bnr. 1 m.fl. 

Reguleringsbestemmelser 

          

Dato for siste revisjon av planbestemmelser : 17.08.2020 
Dato for godkjenning i kommunestyret :  

 

§ 1 AVGRENSING 

Regulert område er vist med reguleringsgrensen på plankart med plan-ID 1620201709, datert 
20.04.2020  
 
Disse bestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen.  

§ 2 REGULERINGSFORMÅL 

a) I medhold av plan- og bygningsloven §12-5 og §12-6 er planområdet inndelt i arealer med 

følgende arealformål, hensynssoner og områdebestemmelser:  

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

 Forretning/kontor 

 Boligbebyggelse 

Samferdsel (PBL § 12-5 nr. 2) 

 Veg 

 Annen veggrunn 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 

 Turveg 

Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (LNFR) (PBL § 12-5 nr. 5) 

 Landbruk 
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Hensynsoner (PBL §12-6) 

 Frisiktsone 

 Faresone 

Rekkefølgekrav 

 Støyskjerming 

 Bom 

 

§ 3 FELLESBESTEMMELSER 

3.1 Generelle bestemmelser  

a) Bebyggelse skal gis en estetisk tilfredsstillende form, materialbehandling og farge.  

b) Ved søknad skal det legges ved utredninger/gjøres rede for punkter som ellers er nevnt i 

bestemmelsene. 

c) Ved søknad om søknadspliktige tiltak skal det utarbeides terrengsnitt av tiltaket og 

situasjonsplan som viser:  

 Bygningenes plassering, høyder og ev. byggetrinn 

 Eksisterende bebyggelse 

 Parkeringsareal  

 Vann- og avløpsplan for området, samt tilkoblingspunkt til bygning 

 Byggegrenser 

 Eiendomsgrenser 

 Utenomhusareal 

 Adkomst til veg 

 Parkeringsplasser 

 Plassering av sykkelparkering 

 Situasjonsplanen skal også vise kjøremønster for varetransport og inn/utkjøring av 

parkeringsarealet. 

  



Side 3 
1620201709 Hammervolden Næringsområde     18.08.2020 

d) Dersom det skal være utendørs lagring, må dette sikres mot vær og vind for å unngå flyve-

avfall og ødeleggelser. Opparbeidede areal skal holdes ryddige.  

e) Universell utforming. All bebyggelse, utearealer og samferdselsanlegg skal være universelt 

utformet slik det følger av bestemmelser i byggetekniskforskrift. 

f) Byggesøknaden til tiltaket skal inneholde snitt-tegninger og fasadetegninger av tiltaket. 

 

3.2 Kulturminner 

a) Dersom det i forbindelse med arbeidene oppdages automatisk fredete kulturminner over eller 

under vann iht. kulturminnelovens §4 eller §14, skal arbeidet straks stanses og funnet skal 

meldes kulturminnemyndigheten i Trøndelag Fylkeskommune, NTNU Vitenskapsmuseet. 

 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

4.1 Forretning/kontor (1810) 

a) Gjelder området merket med BF i plankartet.  

b) Det tillates oppført bygg med maks. mønehøyde /gesimshøyde 15,0 m fra planert terreng. 

Maks møne/gesimshøyde er satt til 39 meter over havet. 

c) Maks BYA = 6600 kvm og Min BYA = 4500 kvm 

d) Det tillates ikke støyende og forurensende virksomheter innenfor formålet som går utover de 

fastsatte retningslinjene. 

e) Byggegrense fra tomtegrense er 4 m.  

f) Byggegrense til fylkesveg 714 er 20 m.  

g) Min. parkeringsdekning= 85 plasser og maks. parkeringsdekning= 115 plasser. 

h) Min. 5% av parkeringsplassene skal være tilpasset bevegelseshemmede.  

i) Innenfor området skal det settes av et område for minst 10 plasser for sykkelparkering. 

Sykkelparkeringen skal bestå av sykkelstativ som skal være overdekket.  

j) Parkeringen er privat og skal benyttes av forretningene på eiendommen.  

k) Avkjøringspilene som er påtegnet i kartet er kun veiledende og kan justeres. 

l) Det tillates parkering innenfor byggegrensen mot vei. 

4.2 Boligbebyggelse (1110) 

a) Områdene B1, B2 og B3 er avsatt til boligbebyggelse 
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b) Innenfor områdene tillates det oppføring av eneboliger.  

c) Maks utnyttelsesgrad for B1, B2 og B3 er 35% BYA. 

d) Maks mønehøyde for B1, B2 og B3 settes til 32 moh.  

e) Byggegrense fra eiendomsgrensen er 4 m. 

f) Garasje kan bygges inntil 1 meter fra tomtegrensen. 

g) Byggegrense fra fylkesveg 714 er 20 m.  

 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

5.1 Veg (2010)  

a) Dette er veg som vises som område SV i plankartet. 

b) Den nye delen av vegen som vises i plankartet skal ha en bredde på 5m eksisterende veg er 4 

m. 

c) Ved etablering av ny veg skal det gjøres en vurdering og dokumentering av påvirkningen 

utbygging kan få i forhold til grunnvann og nedsiging på naboeiendommer som følge av 

dette. Eventuelle tiltak skal settes inn dersom det er behov for det.  

d) Ny avkjørsel skal opparbeides i henhold til Statens vegvesen sine håndbøker.  

e) Det settes krav om en gjennomføringsavtale med Trøndelag Fylkeskommune ved 

etableringen av ny avkjørsel. 

 

5.2 Annen veggrunn - grøntareal (2019) 

a) Areal som er tilknyttet veg og parkeringsplass i området i form av grøfter og skråningsutslag. 

Disse skal tilsåes og gis et naturlig utseende.   

 

5.3 Vann/Avløp  

a) Før byggetillatelse blir gitt skal det avklares hvordan utslippet av avløp skal behandles. 

b) Fellesledninger, kummer og annet nødvendig utstyr skal plasseres på en slik måte at dette 

ikke virker skjemmende. 

c) Bebyggelse skal tilknyttes stedets vannverk.  

d) Spillvann skal føres til godkjent kommunalt anlegg. 
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e) Overvannshåndteringen av området skal fremgå når det søkes om tiltak. 

f) Fellesledninger, kummer og annet nødvendig utstyr skal plasseres på en slik måte at dette 

ikke virker skjemmende. Etter legging av vann - og kloakkledninger, samt plassering av 

eventuelle kummer, skal det foretas terrengmessige behandlinger, slik at det ikke oppstår sår 

i terrenget som virker skjemmende for omgivelsene. 

g) Søknad om tilkobling og abonnement til offentlig vann- og avløpsanlegg sendes til 

driftsavdelingen, Frøya kommune, i god tid før tilkoblingen. 

 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 

6.1 Turveg (3031) 

a) Gjelder området merket med GT. 

b) Når omlegging av Lyngåsveien er ferdig, skal eksisterende avkjørsel sperres og veiadkomsten 

kun benyttes av Gående/syklende. 

c) Det skal settes opp bom for å hindre gjennomkjøring på område GT.  

 

§ 7 LANDBRUKS-. NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT (LNFR) 

7.1 Landbruksformål (5110) 

a) Gjelder området merket med LL i plankartet.  

b) Området som er regulert til landbruksformål skal benyttes til tradisjonell drift i tilknytning til 

landbruk. I disse områdene kan det bare oppføres bygninger som har direkte tilknytning til 

landbruk som primærnæring. Annen arealbruk og bebyggelse er ikke tillatt.  

c) Anlegg av private veger som etter en behovsvurdering ikke er begrunnet med landbruks- 

eller skogdrift, vil være forbudt. 

d) Arealdisponeringen i landbruksområder reguleres også av spesiallover som jordloven, 

skogbruksloven, konsesjonsloven og jordskifteloven. Mulige ulemper som følge av 

landbruksdrift må påregnes på enkelte tomter i området.  

 

e) Mulige ulemper som følge av landbruksdrift i form av gjødselspredning, lukt, husdyr, fluer, 

rauting, maskinstøy, faremomenter for barn etc. må påberegnes på enkelte tomter i 

området, særlig tomter som grenser opp mot landbruksområder.  

 

f) Det tillates det å settes opp en støyskjerm eller støyvold mot gnr 10 bnr 39 i forbindelse med 

etablering av fortau langs Lyngåsveien..  Tiltaket skal ikke forringe mulighetene for å drive 

landbruksjorda. 
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§ 8 HENSYNSSONER 

8.1 Frisiktsone (140) 

a) Det skal etableres frisiktlinjer på 6x20 meter i forbindelse med avkjørsel fra området mot Fv. 

714.  

b) Det skal etableres frisiktlinjer på 6x20 meter i forbindelse med kryss mellom nye Lyngåsveien 

og gamle Lyngåsveien. 

c) I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og 

gjenstander slik at disse ikke blir høyere enn 0,5 m over høyden på de tilstøtende vegene.  

 

8.2 Faresone (370) 

a) Det skal ikke etableres bebyggelse innenfor dette området. 

 

§ 9 REKKEFØLGEKRAV 

a) Så snart avkjørsel fra Fv. 714 er flyttet, skal det settes opp bom ved innkjøring til 

Lyngåsveien.  

b) Før ny avkjørsel kan bygges, skal det foreligge en byggeplan for arbeide. Denne skal 

godkjennes av vegeier. 

c) Før det åpnes for handel på området, skal gang- og sykkelvegen være opparbeidet. Videre 

skal krysningspunkt over FV714 være ferdigstilt. Krysningspunktet bør anlegges med 

forsterket belysning. 

d) Før byggetillatelse blir gitt, skal det utarbeide en plan for håndtering av støy og støv i 

anleggsperioden. Planen skal sikre at støygrense i tabell 4 (alt. tabell 5) i støyretningslinjen i 

T-1442 blir overholdt. 

§ 10 STØY 

Støygrenseverdier i retningslinje T‐1442/2016, tabell 3 skal gjelde for planen, med følgende 
presiseringer: 

a) Det tillates ikke at ny næringsvirksomhet reduserer antall fasader med tilfredsstillende 
støynivåer, iht. tabell 3, for nærliggende naboer med støyfølsomt bruksformål. 
 

b) Tiltaket kan ikke endre eksisterende støysituasjon for nærliggende naboer med mer enn 
inntil 3 dB (Lden). 
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1 INNLEDNING 

1.1 BELIGGENHET 

Området ligger på Hamarvik i Frøya kommune (figur 1).  

Figur 1: viser et oversiktskart, og plasseringen av planområdet.  

 

1.2 PARTER I PLANARBEIDET 

Fagkyndig 

Organisasjonsnummer 990 958 246  

Firma Kystplan AS 

Adresse Storhaugveien 8, 7240 Hitra 

E-post kystplan@kystplan.no 

Telefon nummer 93467358 

Kontaktperson May I Andreassen og Reidun Sveen 

 

Tiltakshaver: 

Organisasjonsnummer 944587438 

Firma Coop-Hamarvik SA 

Adresse Postboks 1, 7264 HAMARVIK 

E-post arnt.breivoll@coop.no / lars.ove.breivik@coop.no 

Telefon nummer 72 44 88 30 

Kontaktperson Arnt Breivoll og Lars Ove Valaas-Breivik 
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1.3 BAKGRUNNEN FOR PLANARBEIDET 

Bakgrunnen for oppstart med planarbeidet var at eksisterende butikk har vokst seg ut av 

sine lokaler, og dermed har behov for nytt og større butikklokale. Etter at tunnelåpningen fra 

tunnelen ble lagt om, havnet butikken i «bakevja», noe som også er bakgrunnen for ønsket 

om å endre lokalitet. I tillegg ligger eksisterende butikk i et boligområde, og kan med fordel, 

av trafikksikkerhetsmessige grunner, flyttes til et areal som har direkte adkomst fra 

hovedvei.  

 

11.12.2017 sendte Kystplan AS en forespørselsak for prosjektet. Formannskapet i Frøya 

kommune behandlet saken i møte 30.01.2018, og vedtok enstemmig at det anbefales at det 

utarbeides reguleringsplaner for Coop Hamarvik.  

 

Videre søkte Kystplan AS om oppstart på reguleringsarbeid på eiendommene gnr 10 bnr 

1,13, 32 og 37. I oppstartsmøtet, holdt 08.03.2018, ble det gjort klart at forslaget utløser 

krav om konsekvensutredning, Jf. KU-forskriften 22.06.2017. Siden planen skal konsekvens-

utredes skal det også utarbeides planprogram.  

 

For å få innspill på et tidlig tidspunkt var det ønskelig å gjennomføre et uformelt møte med 

sektormyndighetene. Kystplan AS sendte forespørsel om møte, og møtet ble avholdt 

28.09.2018 i Trondheim. Her var representanter fra Trøndelag fylkeskommune, 

Fylkesmannen i Trøndelag, Frøya kommune, tiltakshaver og Kystplan AS.  

Det er gjennomført en kulturminneundersøkelse. Det ble ikke gjort noen funn i området.  
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1.4 PLANAVGRENSNING 

Området er sammenhengende, og har et areal på ca. 44 dekar. 

Reguleringen gjelder for deler av eiendommen gnr 10 bnr 1,13,32 og 37, samt 3 eksisterende 

boligeiendommer. Området grenser til Nordfrøyveien østover, og mot Lyngåsveien i vest. 

Deler av området vest for Lyngåsveien blir også inkludert i planen (figur 2). 

 
Figur 2: Viser plangrensen og eksisterende tilgrensende reguleringsplan. 

 

1.5 HENSIKTEN MED PLANEN 

Hensikten med planen er å etablere nytt næringsområde for Coop-Hamarvik. Området vil 

kunne huse både varehandel, detaljhandel, trelast og annen servicevirksomhet.   

Planområdet strekker seg over et stort område, og dekker som sagt ca. 44 dekar. Selv om 

formålet med planen er å etablere nytt næringsområde, vil likevel ikke selve 

næringsområdet dekke hele planområdet. Det skal blant annet settes av plass til grøntbelte, 

veiføringer til planområdet og videre til eksisterende boligtomter.  
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1.6 EIERFORHOLD 

Eiendomsopplysninger (tabellen nedenfor og figur 3): 

Gnr – bnr  Eier 

Gnr. 10, bnr. 1 Arnt Tore Skarsvåg og Heidi M. Hammer Skarsvåg 

Gnr. 10, bnr. 13 Arne Martin Hammervold 

Gnr. 10, bnr. 21 Arne Hammer 

Bjørnar Hammer 

Hans Marvin Hammer 

Rolf Hammer 

Geir Nordhammer 

Knut Arve Nordhammer 

Gnr. 10, bnr. 32 Coop Hamarvik SA 

Gnr. 10, bnr. 37 Harald Mathisen og Marit Wisløff Norborg 

Gnr. 10, bnr. 39 Trine Støen 

Roar Hilmar Mikalsen 

Gnr. 10, bnr. 59 Iliev Plamen Slavova 

Tsvetanova Mirela Slavova 

Gnr. 10, bnr. 146 Martin Berge 
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Figur 3: Oversikt over gnr og bnr i området. 

 

1.7 OVERORDNEDE STRATEGIER 

Hamarvik/Flatval, der butikken ligger i dag, er av de områdene som er i sterkest vekst på 

Frøya. For å hindre at det blir økt trafikk i dette området er det ønskelig at denne flyttes til et 

nytt areal, både på grunn av plassmangel og på grunn av til trafikksikkerhetsmessige hensyn 

til en plassering ved hovedvei.  

 

Samtidig ønsker man å samle næring i nærheten av der folk bor, og legge til rette for flere 

butikker i samme lokale, men uten at den økte trafikken skal gå inne i boligområder, men 

heller gå i nærheten av disse. Dette kan bidra til at det ikke er like stort behov for å kjøre 

mellom de ulike næringene, da man kan få mye av det man har bruk for på ett sted. En slik 

samlokalisering bidrar også til en mer effektiv arealutnyttelse.  

 

Det er også en overordnet strategi om å ta hensyn til trafikksikkerhet i planen. Dette henger 

sammen med planen om å beholde gang- og sykkelveg forbi området, slik det er planlagt 

gjennom tilgrensende reguleringsplan fra 2018 (planid:1620201507).  

Gjennom dette arbeidet ønsker man å opprettholde massebalansen i området i størst mulig 

grad. Videre er det ønskelig å etablere et næringsområde som skal være synlig fra 

hovedveien. 
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1.8 TILGRENSENDE REGULERINGSPLANER 

I dag finnes det en direkte tilgrensende reguleringsplan til dette området (figur 4). Denne 

planen ble vedtatt 27.09.2018, og har plannavnet Nordhammaren boligområde. Planid for 

denne planen er: 1620201507. 

 
Figur 4: Viser tilgrensende reguleringsplan. 
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2 EKSISTERENDE FORHOLD 

2.1 LANDBRUK 
Området er i dag stort sett ubebygd, og består av berg og lyng, samt noe myr. I følge AR5 

består området av noe fulldyrka jord, noe bebyggelse, overflatedyrka jord, samt 

myrområder (se figur 5). Som veldig mange andre områder på Frøya brukes dette området i 

dag til beite for villsau.  

 

 
Figur 5: viser inndelingen etter AR5 (blå=myr, gul=overflatedyrka jord. Oransje=fulldyrka jord, 

rosa=bebyggelse og lys gul=innmarksbeite).  



Planprogram Hammervolden næringsområde  Dato:18.02.2019 Side: 12 
 

2.2 GJELDENDE AREALFORMÅL 

I kommuneplanens arealdel for Frøya kommune (planid: 1620200803), er området satt til 

LNF (figur 6). Dette formålet tillater kun tiltak i tilknytning til stedbunden næring. 

Tiltakshavers aktivitet betegnes ikke som stedbunden næring.  

 

Figur 6: viser gjeldende arealformål i området (LNF). 

 

2.3 BEBYGGELSE 

Området er i hovedsak ubebygd, men det finnes 3 boliger her i dag. I omkringliggende 

område finnes det bebyggelse med blant annet eneboliger og sykehjem.  

 

2.4 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Hovedledningen til Hamarvik Vannverk A/L for vannforsyning ligger tett opp mot tomten. 

Avløpet skal tilstrebes å kobles på kommunalt anlegg.  
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2.5 TOPOLOGISKE FORHOLD 

Planområdet er tilnærmet flatt, men ligger noe høyere enn FV714. 

                                                     Figur 7: Flyfoto over området. 
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2.6 SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Området ligger ca. 3,3 km fra Sistranda, kommunesenteret i Frøya. Like ved planområdet 

ligger en bussholdeplass med pendlerparkering (figur 8). 

Langs Fylkesveg 714 er det etablert gang -og sykkelveg. Gang – og sykkelvegen ligger 180 m 

fra starten på planområdet (i sør), og går i retning sørover mot Flatval. Det er ikke etablert 

noen gang- og sykkelveg forbi området og videre nordover mot Sistranda.  

Figur 8: Viser sosial infrastruktur i forhold til planområdet. 
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3 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
På grunn av tiltakets størrelse og omfang, er det trolig mange mennesker som vil bli berørt 

på ulike måter. I slike tilfeller er det ekstra viktig med god medvirkning og åpenhet i 

prosessen. For at det skal være lettere for folk, også privatpersoner, å forstå hva som foregår 

vil prosessen her bli presentert steg for steg. I dette prosjektet dreier det seg om en tredelt 

prosess; utarbeidelse av planprogram, utarbeidelse av konsekvensutredning og utarbeidelse 

av reguleringsplan (se tabellene nedenfor). 

 

 

1. Prosessen frem til i dag 

• Kystplan AS sendte forespørselsak til Frøya kommune. 

• Formannskapet i Frøya kommune vedtok at det anbefales å utarbeide regulerings-

plan for Coop Hamarvik. 

• Oppstartsmøte ble holdt. Og krav om planprogram og konsekvensutredning ble lagt 

frem.  

• Tidlig møte med sektormyndigheter avholdt i Trondheim.  

• Utredninger som er utført: 

Kulturminner (ingen funn) 

 

 

 

2. Utarbeidelse av planprogram 

• Forslag til planprogram og varsel om planoppstart kunngjøres i Hitra-Frøya 

• Forslag til planprogram blir utsendt til naboer/berørte parter og til lokale private in-

teresseorganisasjoner. 

• Forslag til planprogram blir utsendt til sektormyndigheter for forhåndsvurdering. 

• Planprogram blir bearbeidet og innsendt til Frøya kommune for behandling. 

• Frøya kommune vedtar å legge ut planen til høring. 

• Ny høring til naboer og berørte parter, samt sektormyndigheter. 

• Planprogrammet vedtas i kommunestyret. 

 
 

3. Utarbeidelse av konsekvensutredning 

• Konsekvensanalysen vil utarbeides ut i fra temaene i kapittel 4.  
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4. Utarbeidelse av reguleringsplan 

• Utarbeidelse av forslag til plan. 

• Innsending av planforslag til kommunen. 

• Frøya kommune behandler forslaget og legger planen ut til offentlig høring. 

• 6 ukers høring: naboer og berørte parter får tilsendt planforslaget fra kommunen for 

å kunne gi tilbakemelding. 

• 6 ukers høring: sektormyndigheter får tilsendt planforslaget fra kommunen for 

merknader. 

• Planen behandles og vedtas av Frøya kommune. 
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4 UTREDNINGSTEMA 
Formålet med konsekvensutredningen er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir ivare-
tatt under utarbeidelse, vedtak og gjennomføring av reguleringsplanen. Hensikten med utre-
dingen er å synliggjøre konsekvensene tiltakene vil medføre. Utredningen skal ta utgangs-
punkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Det vil bli fokusert på de 
temaer og problemstillinger som er relevante for det aktuelle tiltaket som tenkes gjennom-
ført. Vurderingene vil bli gjort med sammenligningen opp imot dagens status på området. 
Det tas sikte på å innarbeide konsekvensutredningene som en del av planbeskrivelsen. 
 
Nedenfor  følges tema som må utredes nærmere. Noen av disse er allerede gjennomført.  

 

4.1 0 – ALTERNATIV 
0 – alternativet, altså situasjonen uten at noen tiltak blir gjort, vil bli undersøkt. Videre vil 
man se på 
hvilke alternative løsninger som finnes og begrunne valgt løsning. Alle tiltak vil bli vurdert og 
begrunnet ut i fra 0 – alternativet. 
 

4.2 LANDSKAP 
Redegjørelse for den landskapsmessige påvirkningen som følge av tiltaket. Her vil det bli sett 
på hvordan den nye bebyggelsen skal fremstå med tanke på silhuett og påvirkningen den får 
for det eksisterende landskapet og kulturlandskapet.  
 

4.3 FRILUFT OG REKREASJON 
Undersøke hvordan planen vil påvirke allmennhetens muligheter for bruk av friluftslivet i 

området og i området rundt. Man skal se på tiltaket i sammenheng med friluftsområdene 

Stutvassdalen – Sistranda - Gurvikdalen friluftsområde. Om nødvendig vil avbøtende tiltak bli 

vurdert.  

 

4.4 NATURMANGFOLD 
Det må gjøres en konsekvensutredning i forhold til Naturmangfoldloven § 8-12. Kartlegging 
av naturmangfoldet skal gjøres etter NIN (håndbok 13). Man skal vurdere konsekvenser for 
naturverdiene og biologisk mangfold i anleggsperioden og på lang sikt.   
Det tas utgangspunkt i eksisterende registreringer som ligger tilgjengelig på internett. Tilta-
ket vil bli vurdert ut ifra enkelte arter, arter samlet sett og økosystemer, samt verneområder 
og områder med spesiell status. I tillegg til registreringer som ligger på nett vil det også bli 
vurdert ut ifra Frøya kommune sin rapport «Supplerende naturtypekartlegging i Frøya kom-
mune i 2017». Resultater og utredingen vil bli presentert i tabellform i egen rapport. Utred-
ningen utføres av fagkyndig. 
 

4.5 BARN OG UNGES OPPVEKSTFORHOLD 
Det vil bli sett på hvordan barn og unges oppvekstforhold blir påvirket som følge av tiltaket. 
Det vil blant annet bli undersøkt hvordan området brukes av barn i dag, og hvilke endringer 
som følger av tiltaket. Om nødvendig vil avbøtende tiltak bli vurdert. 
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4.6 LANDBRUKSINTERESSER 
Det skal gjøres en fagvurdering av arealtilstanden og om det er mulig å bruke jord som 
tilleggsjord/jordforbedrende tiltak. Intensjonen er å gi en minst mulig påvirkning på dyrkbar 
jord. I reguleringsplanen vil det bli sett på hvordan tiltakene påvirker dagens bruk av 
landbruksressursene og dagens bruk som beiteareal for villsau, og om det eventuelt finnes 
alternativer eller avbøtende tiltak. Man skal vurdere omfanget av arealbruk/omdisponering 
av landbruksressurser, herunder fulldyrka, overflatedyrka og dyrkbar jord, samt 
innmarksbeite. Dersom tiltaket blir å flytte matjord må man se på hensyn for å hindre 
spredning av plantesykdommer. Dette presenteres i egen rapport. Denne vurderingen skal 
gjøres av fagkyndig.  
 

4.7 KULTURMINNER 
Det må gjøres en undersøkelse for å finne ut om det foreligger kulturminner i området. 
Denne utredningen er allerede gjennomført av fagkyndig, og det ble ikke gjort noen funn. 
Dette presenteres i egen rapport.  
 

4.8 ADKOMST/AVKJØRSEL 
Det må ses på vegsystemer og adkomst til området, og hvordan dette påvirker dagens 

situasjon. Se på ulike alternativ og finne frem til en god og sikker løsning.  

Dette skal presenteres i en utredning som skal basere seg på befaring og retningslinjer satt i 

Statens vegvesen sin håndbok N100. 

 

4.9 TRAFIKKSIKKERHET 
Næringen bidrar til økt biltrafikk i området. Her må man se på hvilke påvirkninger dette har 
på situasjonen, spesielt med tanke på sikker avkjørsel og sikker kryssing av hovedveien for 
gående og syklende. Videre må man se på hvilke tiltak som kan gjøres for å forbedre 
situasjonen. Dette vil utformes som eget notat.  
 

4.10 TRAFIKKMENGDEBEREGNING 
Det må gjøres en beregning av antall biler som antas å kjøre ut og inn av området pr døgn.  
Beregningene skal gjøres rede for i eget notat. 
 

4.11 GANG- OG SYKKELVEI 
Løsning for gang- og sykkelvei forbi planområdet må utredes. Ulike alternativer vil bli vurdert 
og konkluderes i beskrivelsen. 
 

4.12 RISIKO OG SÅRBARHET 
Det skal utarbeides en ROS-analyse med tilhørende analyseskjema for området. Formålet 
med denne analysen er å kartlegge eventuelle risiko- og sårbarhetsforhold, og for eventuelle 
tiltak eller endringer som kan gjøres i forhold til planlagt tiltak. 
Analysen skal utformes av standard skjema basert på dsb veileder. Presenteres i egen 
rapport. 
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4.13 STØY 
Selv om selve næringen som skal etableres her ikke er en støyende virksomhet, vil det bli økt 

trafikk etter at butikken åpner. Dette vil bidra til mer støy til omgivelsene. Det vil derfor bli 

gjort en støyvurdering for å se på dens påvirkning for omkringliggende områder. 

Vurderingen vil bli gjort med utgangspunkt i retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanleggingen, T-1442/2016. 

Fremlegges i egen rapport. 

 

4.14 OVERFLATEVANN/VANN- OG AVLØP 
Området er preget av mye nedbør, noe som gir store mengder overflatevann. Det må derfor 
gjøres en utredning hvor man finner løsninger for å behandle overflatevannet.  
Videre må man også undersøke hvordan vann, avløp og overvann for området skal løses.   
Fremlegges i egen rapport som skal basere seg på 3d modeller, lokalkunnskap og tegninger.  
 

4.15 KLIMA OG KLIMAENDRINGER 
Frøya er et svært værutsatt område med mye regn og vind. Her må blant annet plassering av 
bygget i forhold til vær utredes. Det må også ses på utformingen av bygget i forhold til 
klimaet man har her, og man må ta hensyn til at klimaet kan endre seg i fremtiden. Man må 
også gjøre rede for avbøtende tiltak.  
Dette skal belyses i eget tema i beskrivelsene.  
 

4.16 VANNKAPASITET 
Eksisterende butikk, og planlagt ny butikk tilhører samme vannverk. Likevel vil det bli gjort 
en beregning av vannbehovet til den planlagte næringen. Drikkevannsforsyningen og 
leveringskapasiteten til vannverket må vurderes. Det må også gjøres en vurdering i forhold 
til slukkevannkapasitet. 
Dette blir redegjort for i beskrivelsene. 
 

4.17 DRIKKEVANNSKILDE 
De arealmessige forholdene til Hammervatnets nedslagsfelt må utredes og avklares. Man må 
da se på hvor langt nedslagsfeltet strekker seg, og om tiltaket kan få konsekvenser for dette. 
Vurderingen baserer seg på blant annet informasjon fra NVE (www.nevina.nve.no). Om 
nødvendig må avbøtende tiltak også vurderes.  
Fremlegges i beskrivelsene som skal basere seg på 3d modeller, lokalkunnskap og tegninger. 
 

4.18 GEOTEKNISK VURDERING 
Området ligger under marin grense, og det må derfor vurderes om det kan være 
utfordringer knyttet til kvikkleire eller sprøbruddmateriale i forhold til planlagt bebyggelse.  
Geoteknisk vurdering vil bli utført av fagkyndig og fremlegges i egen rapport. Det er opp til 
fagkyndig å bestemme hva denne vurderingen skal bygges på, om det blir tatt utgangspunkt i 
registrerte kartdata og annen tilgjengelig informasjon eller om det blir gjennomført en 
feltundersøkelse.  
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4.19 UNIVERSELL UTFORMING 
Området skal være universelt utformet. Dette må utredes for å finne gode løsninger. 
Dette skal utredes i beskrivelsene. 
 

4.20 ALTERNATIV PLASSERING 
Området ligger i LNF-område, og er dermed ikke avsatt til næring. På grunn av dette må 
realistiske alternative plasseringer belyses og vurderes. 
Det skal derfor utarbeides en egen redegjørelse for dette. 
 

4.21 TILTAKETS ESTETISKE PÅVIRKNING PÅ OMRÅDET OG EKSISTERENDE 
BEBYGGELSE 

Det ligger noe bebyggelse innenfor planområdet, samtidig som det ligger boligbebyggelse 

like sør for planområdet. Det må gjøres en vurdering på hvordan den nye bebyggelsen skal 

se ut i forhold til resten, og hvilken påvirkning utformingen får for eksisterende bebyggelse. 

Det er ønskelig at ny bebyggelse skal gli inn i området og ikke skille seg ut i stor grad. 

Det skal ved hjelp av sol/skygge analyser og illustrasjon utredes i beskrivelsene.  
 

4.22 PLANENS PÅVIRKNING PÅ MILJØ 
Det skal gjøres rede for planens påvirkning på miljø, og virkningen med sikte på å nå et mål 
om lave klimautslipp i et livsløpsperspektiv.  

5 FREMDRIFT 
Oktober 
2018 

Mars 
2019 

Mars 
2019 

Juni  
2019 

September/
oktober 
2019 

September/ 
oktober  
2019 

Kunngjøring 
av 
planprogram 
og varsel til 
naboer/ 
berørte 
parter og 
sektor-
myndigheter. 
 
6 uker frist 

Frøya 
kommune 
legger  
Plan-
program ut 
på  
høring i 6 
uker.  

Politisk 
behandling. 
 
Kommune-
styret 
godkjenner 
plan-
program. 

Levering av 
planforslag 
med 
konsekvens-
utredning. 
 
Behandling 
av komite og 
legges på 
høring i 6 
uker. 

Behandling 
av komite. 
 
Merknads-
behandling 
etter 
offentlig 
høring.  

Egen-
godkjenning 
av plan. 

 



 

Postadresse Telefon Bankgiro  

7260 Sistranda 72 46 32 00 4312.15.29999  

FRØYA KOMMUNE 

Frøya kommune 
 

 

 

 

 

 
 

  

   

 
 

 

Deres ref. Vår ref. Arkivsaksnr. Arkivkode Sted, dato 

 TIEL/4128 17/2641 140      Sistranda, 02.04.2019 

 

 

MELDING OM FASTSATT PLANPROGRAM  
 

 

Kommunestyret behandlet i møte 28.03.2019 sak 42/19. Følgende vedtak ble fattet: 

 
Vedlagte forslag til planprogram (datert 18.02.2019) for Hammervolden Næringsområde, gnr. 10, 

bnr. 1 m.fl. fastsettes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9. 

 

Enstemmig. 
 

 

I henhold til forskrift om konsekvensutredning blir fastsatt planprogram sendt til dem som har gitt 

uttalelse til forslaget.  

 

Til orientering vedlegges kopi av saksprotokollen og saksfremlegget.  

 

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.  

 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

 

Tina Eltervåg 

Arealplanlegger 

 

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen signatur.  



















En vurdering av reguleringsplan for Hammervolden, Frøya iht. Naturmangfoldsloven 

 

 

 

INNLEDNING 

Denne rapporten er utarbeidet av Rose Haugen, som på oppdrag fra Kystplan AS har gjennomført en vurdering etter Naturmangfoldsloven $8- 

12 av reguleringsplan for Hammervolden Næringsområde, gnr. 10, bnr.1 m.fl., i Frøya kommune, heretter referert som Hammervolden. 

Vurderingen er basert på paragrafene i Naturmangfoldsloven og kjente registreringer av arter, naturtyper, osv. ligger til grunn for vurderingen. 

Firmaet Rose Haugen er et enkeltmannsforetak eid og drevet av Rune Haugen. Undertegnede er utdannet cand.scient. marin biologi, og har 

utført et større antall undersøkelser, med påfølgende vurderinger og rapporter i maritime områder. Undertegnede er dessuten ornitolog, og har 

utarbeidet viltrapporter, gjennomført feltundersøkelser og mange utgreiinger ifm. arealplaner, forvaltningsplaner osv. for en rekke offentlige 

institusjoner og private foretak.  

 

METODIKK OG RESULTAT 

Vurderingene er basert på paragrafene i Naturmangfoldsloven $8- 12. Kjente registreringer som ligger tilgjengelig på internett er undersøkt for 

å vurdere reguleringsplanen opp mot enkelt arter, arter samlet sett og økosystemer, samt vernede områder og områder med spesiell status. 

Resultater fra undersøkelsen og vurderingen er presentert på de neste sidene i tabell form. Undersøkelsen har lagt vekt på registreringer i 

artsdatabanken, i og i nærhet til reguleringsplan, og for rødlistede arter er det lagt vekt på fugler og pattedyr, da det er det som er registrert av 

rødlistede arter i de høyeste kategoriene. Ingen registreringer av flora og lav i kategoriene CR, EN og VU. Undersøkelsen i artsdatabanken ble 

utført for Hammervolden og tilgrensende områder. Tilgrensende områder er 2,0 km fra ytre grense av reguleringsplanene i alle 

himmelretninger (se Kart 1). 



 

Kart 1: Kart over Hammervolden i Frøya kommune. Inntegnet med blå ramme viser området som er undersøkt i artdatabanken for registrerte rødlistede 

arter. Blå ramme for undersøkelsen er 2 km fra det planlagte regulerte området Hammervolden. 



Det ideelle for denne undersøkelsen ville vært en undersøkelse i felt spredt over flere besøk hvor en kombinasjon av lytting og befaring i og 

rundt det planlagte boligområde i Hammervolden. Slike feltundersøkelser baserer seg ofte på lite kunnskap om et område og / eller mistanke 

om sårbare arters tilhold og observasjoner av disse. Det er ikke gitt informasjon til undertegnede som har bekreftet et behov for 

feltundersøkelse. Behovet ville vært på generelt basis og da det det ikke har kommet informasjon som skulle tyde på et behov, har dette ikke 

blitt gjennomført. Videre er de tilgrensende områdene i flere retninger i stor grad bebygd av boliger, så det er liten grunn til å tro at en slik 

undersøkelse skulle avdekke særlige forhold iht Naturmangfoldsloven som skulle ha vesentlig betydning for denne planen i Hammervolden. 

 Vurdering ut i fra NATURMANGFOLDSLOVEN  $8- 12 
§ 8 KUNNSKAPSGRUNNLAGET «Sjekk» VURDERING TILTAK 

I Vurdere hvor sterke føringer planen 
gir for fremtidig arealdisponering 
 
II Vurdere hvor mye naturmangfold 
som berøres 
 
III Vurdere om tilstanden i en 
vannforekomst påvirkes 
 
IV Vurdere om naturmangfoldet som 
påvirkes er rødlistet eller om området 
er vernet, eller annen status som 
verdifull 

Arter (rødliste status); 
www.artsdatabanken.no 
 
 
 
 

Ja  CR: lomvi 
EN; makrellterne, krykkje, vipe, 
VU; lunde, sjøorre, teist, sothøne, storspove, oter, Fisk 
(VU); ål (i de fleste vatn) 
NT; fiskemåke, ærfugl, stær, gulspurv, sivspurv, bergirisk, 
lirype, vaktel, hare 

Verneområder; www.naturbase.no  Nei Det er ingen vernede områder i nærhet til det området 
som søkes regulert i Hammervolden. Nærmeste er 4,5 
km unna, på Inntian.  Et Næringsområde på 
Hammervolden vil ikke påvirke det vernede området på 
Inntian. 

Viktig kulturlandskap; 
www.naturbase.no 

 Nei Det er ingen helhetlige kulturlandskap som er registrert 
i naturbase i de nærmeste kilometerne. Det nærmeste 
ligger omtrent 3,9 km unna, i øst på Inntian. 

Naturtyper; www.naturbase.no   Nei Ingen viktig naturtype i og rett ved Hammervolden. 
Nærmeste viktig naturtype ligger utenfor 
Hamarvikbukta, ca. 800 m i fra det området som søkes 
regulert på Hammervolden. Det er et gruntvanns- 
område. Reguleringsplanen og bebyggelse av 
Hammervolden vil ha ingen negativ innvirkning på 
denne naturtypen.  



Verna vassdrag; www.nve.no 
 

 Nei Det er ingen vernede vassdrag i nærheten til det 
planlagte regulerte området. Nærmeste ligger inne på 
Hitra, og denne reguleringsplanen vil ikke ha noen 
betydning for det vernet. 

Miljøregistrering i skog (MiS); 
www.skogoglandskap.no 

 Nei Ingen MiS i nærhet til Hammervolden, og ingen på 
Frøya i sin helhet. Dermed ingen påvirkning for 
registreringer gjort i MiS.  

Andre utgreiinger og rapporter; 
kommunale viltkart o.l. 

Ja  «Supplerende naturtypekartlegging i Frøya kommune i 
2017». Utført av Miljøfaglig Utredning AS. Der ble 
Hammervolden utpekt til undersøkelse. I rapporten er 
området som skal reguleres karakterisert som fattig 
beiteeng, der en bl.a. gjorde to funn av gul 
slimvokssopp (VU), en sjelden oseanisk beitemarksopp. 
Planlagt næringsområde i Hammarvolden vil ha negativ 
innvirkning på denne soppens tilstedeværelse der. Den 
vil ikke ha grunnlag for videre tilstedeværelse i det 
området som blir utbygd. Denne soppen ble for øvrig 
funnet ved to andre steder på Frøya under sammen 
undersøkelsen (iht. Rapport; «Supplerende 
naturtypekartlegging i Frøya kommune i 2017». Ingen 
kjente andre registreringer utover de som er blitt 
undersøkt her, iht. kommunen. 

§9 
FØRE VAR PRINSIPPET 

   

Vurdere om det foreligger en risiko og 
da skal ikke mangel på kunnskap 
brukes som begrunnelse for å unnlate 
å treffe forvaltningstiltak 

Fare for alvorlig skade på 
naturmangfoldet 

 Nei Det vurderes til at ingen alvorlig skade eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet vil skje ved en 
utvidelse/etablering av næringsområde med veier. Det 
anbefales derimot at «føre var-» prinsipper benyttes, og 
at man bl.a. sikrer at forurenset vann og avløp er 
kontrollert og ikke medfører avsig til bekker.  

Fare for irreversibel skade på 
naturmangfold 

 Nei 

Bruk «Føre var», er det behov for 
handleplikt? 

Ja  

§ 10    



ØKOSYSTEMTILNÆRMING OG 
SAMLET BELASTNING 

Vurdere alle mulige påvirkninger ut fra 
en samlet vurdering. 
 
 

Samle alle registeringer til en felles 
vurdering. Vil planlagt 
«inngrep/tiltak/aktivitet» medføre 
stor belastning i sum på 
arter/økosystem? 

 Nei Ved en total vurdering basert på kjente registreringer 
vedrørende arter, vernede områder og viktige 
naturtyper og økosystemene deres iht. 
Naturmangfoldsloven $8 til $12 er det sannsynlig at 
belastingen for enkelt arter i området og/eller 
økosystem i sum vil bli liten. Det er kun en registrering 
som tyder på at (sårbare, truede) arter vil bli lokalt 
berørt. Det er gul slimvokssopp som er kategorisert som 
sårbar (VU). Den finnes andre steder på Frøya, så den vil 
ikke forsvinne lokalt, kun fra Hammervolden. 
Økosystemet rundt planlagt næringsområde med veier 
vil utover dette ikke medføre endringer for arters eller 
økosystems utvikling og overlevelse. 

§11 KOSTNADENE VED 
MILJØFORRINGELSE SKAL BÆRES AV 
TILTAKSHAVER 

   

Vurdere om det kan dokumenteres  
kostnader knyttet til forringelse eller 
skader 

Tiltakshaver skal dekke kostnader 
ved å hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet. 

Ja  Avløp sikres mot avrenning slik at eutrofiering og 
forurensing forhindres ifm med byggefasen, og etter at 
næringsbygg og veier er etablert. 

§12 
MILJØFORSVARLIGE TEKNIKKER OG 
DRIFTSMETODER 

   

Vurdere eventuelle driftsmetoder og 
teknikker som skal brukes hvis det er 
aktuelt 

Er byggemetoden og driftsmetoden 
forsvarlig for miljøet? 

Ja  Anbefaler at det vises aktsomhet under byggefasen, slik 
at det tas hensyn til hekke- og yngletiden, og at det 
sikres mot utslipp i bekker og naturen ellers. Bør det stilles krav til andre 

byggemetoder og driftsmetoder? 
 Nei 

 

 

 



KONKLUSJON 

Denne undersøkelsen er basert på Naturmangfoldsloven $8- 12. Funn og vurderinger er utført ut i fra offisielle databaser på internett 

vedrørende registreringer, med hovedvekt på alle rødlistede arter, vernede områder, viktige naturtyper o.a. viktige miljøregisteringer, samt 

supplerende opplysninger sendt fra Frøya kommune. Det er «Supplerende naturtypekartlegging i Frøya kommune i 2017». Utført av Miljøfaglig 

Utredning AS. 

Undersøkelsen viser at det er registrert relativt mange arter som er rødlistede innenfor en «radius» på ca. 2,0 km fra det planlagte regulerte 

området ved Hammervolden. Det legges vekt på arter som tilhører kategoriene CR (kritisk truet), EN (nært truet) og VU (Sårbar). Vipe i kategorien 

nært truet (EN), samt gul slimvokssopp av kategorien VU er registrert i området som søkes regulert. Rett utenfor Hammervolden er storspove og 

vipe registrert flere ganger. I området rundt (inntil 1- 2 km unna) er det registrert en rekke arter, i hovedsak fuglearter. En i klassen CR, lomvi, en 

sjøfugl. Sjøfugl vil ikke ha noen negativ påvirkning ved en utvidelse av et byggefelt ved Hammervolden. Av de artene som er registrert av EN og 

VU er det ingen som er typisk for de type biotoper som Hammervolden representerer, unntatt gul slimvokssopp, og til en hvis grad vipe og 

storspove. De andre artene er knyttet til hei, sjø-, vann- og våtmarksområder.   

Det er ingen registeringer i området som tyder på at rødlistede arter av flora vil bli berørt, ei heller er det gjort registeringer i MiS 

(Miljøregisteringer i Skog). Gul slimvokssopp (VU), som er en sjelden oseanisk beitemarksopp er registrert på Hamarvollen, og dens utbredelse 

vil bli berøres av denne reguleringen for næringsområde på Hammervolden. Lokalt vil ikke dens utbredelse trues da den er registrert minst to 

andre stede i kommunen i de senere år. Det er ingen vernede vassdrag eller andre vernede områder i nærheten. Likeledes er ingen helhetlige 

kulturlandskap registrert og ingen viktige naturtyper i eller i nærhet til Hammervolden. Nærmeste viktige naturtype, er gruntvanns- områder i 

sjø utenfor Hamarvika, men de vil ikke ha noen negativ påvirkning av denne reguleringen for næringsområde på Hammervolden. 

En lokalisering av et næringsområde på Hammervolden med veier er lite negativt for økosystemet, biotopen, vernede og rødlistede arter generelt 

og likeledes andre verdifulle landskap og naturtyper. Dette da det er kun er en registrert art i kategorien sårbar (VU), som vil miste en biotop, 

men den har utbredelse andre steder i kommunen. Området ligger tett inn til eksisterende bebyggelse, riksvei og kulturmark, og er således sterkt 

berørt av menneskelig påvirkning allerede. Det er få biologiske ressurser som trues, når en ser det i sammenheng med at det er kun to registrerte 

rødlistede arter i selve planlagt regulert område. Samtidig er det ingen områder med spesiell vernestatus som vil påvirkes. Ut i fra kjente 

registeringer er det ingen viktige biologiske ressurser som går tapt ved etablering av Hammervolden. Området er ut i fra kjente opplysninger ikke 

unikt hverken regionalt eller lokalt for Frøya. Størst hensyn må vises til avrenning til bekker og til aktiviteter under byggefasen under hekke- og 

yngletiden. Totalt sett er det derfor en gunstig plass å regulere for næringsområde og tilhørende vei iht. Naturmangfoldsloven $8- 12. 



Ideelt sett burde området vært gjenstand for en befaring i hekke- og yngletiden. Slike befaringer bør gjennomføres flere ganger før en evt. har 

gode nok data til å konkludere. Befaringer blir oftest gjort iht. pålegg, mistanker eller kunnskap som tilsier at det er arter som har tilhold i området 

med en slik status at en ønsker å dokumentere dette. Den type mistanke eller kunnskap har ikke blitt kjent under denne undersøkelsen.  

Det anbefales at føre var- prinsipper brukes og at evt. kloakk og forurenset vann, samt evt. spill fra oljesøl blir sikret fra avrenning til grunn og 

ned i bekker. Totalt sett vurderes det til at det planlagte regulerte næringsområdet Hammervolden vil ha liten negativ påvirkning for både for 

enkelt arter, økosystem, og naturtyper. 

 

Rune Haugen 

09. desember 2018. 
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1. INNLEDNING 

 

Naturmangfoldutredningen er gjennomført i forbindelse med planforslag til detaljreguleringsplan for 

Hammervolden næringsområde (COOP Hamarvik) på Frøya (Figur 1). I henhold til Fylkesmannens 

krav til planarbeidet er det gjennomført en ny naturmangfoldkartlegging av planområdet fordi 

«området er et gammelt kulturlandskapsområde, og det ligger både kystlynghei og myr inne i 

planområdet». Det er tidligere gjennomført en vurdering av reguleringsplanen iht. 

Naturmangfoldloven §§ 8-12 (Haugen, 2018), basert på eksisterende informasjon i offentlige 

databaser. Området er kartlagt iht. DN håndbok 13 av Miljøfaglig utredning AS i 2017 

(Miljødirektoratet, 2018a). Rambøll har gjennomført en supplerende helhetlig kartlegging av 

planområdet i 2019. Rapporten presenterer resultatene fra kartleggingen og foreslår tilpasninger 

og avbøtende tiltak for å minimere skadene på områdets naturmangfold. 

 

 

Figur 1: Hammervolden næringsområde ligger sørøst på Frøya, en øykommune vest i Trøndelag 

(maps.google.com). 
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2. METODE 

2.1 Definisjon av planområde og influensområde 

Planområdet omfatter arealer som vil eller kan bli direkte berørt av tiltaket gjennom arealbeslag 

eller annen fysisk påvirkning. Planområdet som her beskrives og vurderes er hentet fra et utsnitt 

av reguleringsplankartet tilsendt per mail 23.08.2019. Området som blir berørt er hovedsakelig 

området BF (Figur 2). Influensområdet er det totale arealet som kan forventes å bli påvirket av 

tiltaket på kort og lang sikt, både direkte og indirekte. Dette omfatter for eksempel større 

funksjonsområder for arter, viktige vilttrekk, vassdrag nedstrøms og økologiske 

landskapssammenhenger. For dette prosjektet omfatter influensområdet det omkringliggende 

kulturlandskapet. Tiltakets virkning på influensområdet er beskrevet der det er relevant. 

 

 

Figur 2: Avgrensningen av planområdet følger reguleringsplankartets grenser (utsnitt tilsendt per mail 

23.08.2019).  
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2.2 Datainnsamling 

Datagrunnlaget består av offentlig tilgjengelig informasjon fra databaser og kartinnsyn, supplert 

med informasjon fra befaring av området i vekstsesong. Offentlig tilgjengelig informasjon er blant 

annet hentet fra Naturbase og Artskart. Området ble kartlagt iht. anerkjent metodikk (jf. kapittel 

2.3) den 18. september 2019. Observerte naturverdier og -mangfold ble registrert i appen Collector 

for ArcGIS. Dataene ble videre behandlet og fremstilt på kart med ArcGIS Online. 

2.3 Beskrivelse av naturmangfoldet  

I naturmangfoldlovens § 3 er naturmangfold definert som biologisk mangfold, landskapsmessig 

mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers 

påvirkning. Biologisk mangfold er videre definert som mangfoldet av økosystemer, arter og 

genetiske variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse 

komponentene. Fagrapporten for naturmangfold er basert på en vurdering av følgende elementer: 

Landskapsøkologi og økosystemtjenester 

- Lokalklima i området (bioklimatisk sone og seksjon) 

- Landskapsområde, underregion og landskapsregion iht. Nasjonalt referansesystem for landskap 

- Landskapsøkologiske sammenhenger 

- Forsynende og regulerende økosystemtjenester, og verdien av disse iht. NOU 2013:10. 

Økologiske funksjonsområder for vilt og fisk 

- Områdets funksjon for naturlig viltlevende landpattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, og fisk, f.eks. 

iht. DN håndbok 11 om Viltkartlegging 

- Områder som oppfyller en økologisk funksjon for en art, slik som gyteområde, oppvekstområde, 

vandrings- og trekkruter, beiteområde, hiområde, myte- eller hårfellingsområde, 

overnattingsområde, spill- eller parringsområde, trekkvei, yngleområde, overvintringsområde 

og leveområde (Naturmangfoldloven § 3 (r)). 

Naturtyper 

- Utvalgte naturtyper iht. Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven 

- Viktige naturtyper (A/B/C-verdi) etter DN håndbok 13 om Kartlegging av naturtyper og 

verdisetting av biologisk mangfold 

- Rødlistede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 

- Viktige livsmiljøer i skog iht. Miljøregistrering i Skog (MiS) 

- Øvrige naturtyper iht. Natur i Norge systemet (NiN 2.0). 

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse 

- Rødlistede arter i kategoriene NT, VU, EN og CR (nær truede og truede), jf. Norsk rødliste for 

arter. 

- Ansvarsarter; arter med forekomst i Norge som utgjør over 25 % av den europeiske bestanden 

- Fredede arter; arter fredet etter naturvernloven fra 1970 eller gjennom internasjonale 

konvensjoner 

- Prioriterte arter; arter utnevnt og sikret etter naturmangfoldloven fra 2009 samt egne forskrifter 

- Andre spesielt hensynskrevende arter; arter Miljødirektoratet mener bør gis spesiell 

oppmerksomhet, som ikke fanges opp av øvrige kriterier 

- Arter med livskraftige bestander i Norge (LC) omtales med hensikt om å illustrere diversitet 

Fremmede skadelige arter 

- Forekomster av arter i risikokategoriene PH, HI og SE (potensielt høy, høy og svært høy risiko), 

jf. Fremmedartslista.  

- Behovet for spredningshindrende tiltak iht. aktsomhetskravet i Forskrift om fremmede 

organismer (2015, § 18). 
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2.4 Forbehold 

Rapporten er gjeldende med følgende begrensninger og forbehold: Tiltaksområdet er kartlagt på 

grunnlag av tiltaksgrensene gjengitt i kapittel 2.1. Vurderingene i rapporten er kun gjeldende for 

det gitte tiltaksområdet. Ved eventuelle endringer eller utvidelser av tiltaksområdet må ny 

vurdering gjennomføres av fagressurs. Videre tas det forbehold om at det kan finnes uoppdagede 

naturelementer av verdi, som verken er fanget opp i offentlige databaser eller ved den 

prosjektspesifikke kartleggingen. Dette kan for eksempel skyldes tidspunktet for kartleggingen 

siden forskjellige arter og artsgrupper har forskjellige vekstmønster gjennom sesongen. For 

eksempel er noen arter mest (eller kun) fremtredende om våren, mens andre ikke er synlige før til 

høsten. I tillegg vil artenes størrelse og adferd påvirke sannsynligheten for å bli observert i løpet 

av kartleggingens begrensede tidsrom. Sannsynligheten for at det finnes uoppdagede 

naturelementer av verdi er vurdert som relativt lav. 
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3. OMRÅDETS NATURMANGFOLD 

3.1 Lokalklima og landskapsøkologi 

Tiltaksområdet ligger i boreonemoral bioklimatisk sone (BN) (Moen, 1998) og sterkt oseanisk 

seksjon (O3) (Artsdatabanken, u.å.). Boreonemoral sone er den «varmeste» bioklimatiske sonen i 

Norge, der den danner overgang mellom den nemorale lauvskogregionen og den sørlige boreale 

barskogsregionen. Sonen strekker seg i et tynt belte langs kysten fra svenskegrensa til Fosen. 

Sterkt oseanisk seksjon finnes langs kysten av Sør-Norge fra Vest-Agder til Lofoten. Oseanisk klima 

innebærer høy humiditet og liten temperaturamplitude gjennom året. Tiltaksområdet ligger på et 

tykt løsmasselag av torv og jord over kalkfattig granitt i berggrunnen. I kombinasjon med områdets 

topografi har dette resultert i dannelsen av typiske naturtyper for området: lynghei, nedbørsmyr 

og eng. Frøya er karakterisert av vestlige vegetasjonstyper og arter som er avhengige av høy 

luktfuktighet (Moen, 1998). Tiltaksområdet er i tillegg del av et større sammenhengende 

kulturlandskap som har vært i drift over meget lang tid. Rovdyrfrie beiter og store lyngheiarealer 

har gitt gode vilkår for sauehold. Det har tidligere vært gjennomført torvuttak i stor skala på 

nedbørsmyrene. 

3.2 Naturtyper og arter av nasjonal forvaltningsinteresse 

Øst i planområdet ble det registrert en naturbeitemark på 13,8 daa ved undersøkelsene i 2017. 

Lokaliteten er definert som en fattig beiteeng med verdi B iht. DN håndbok 13 (Direktoratet for 

naturforvaltning, 2007). Den er beskrevet som en naturbeitemark i overgang mot sterkt endret 

mark med engpreg på den ene siden og mot kystlynghei på den andre siden (Miljødirektoratet, 

2018a). Engarealet består hovedsakelig av semi-naturlig eng med gjødselpreg, men har stedvis 

tendenser til våteng. Karplantefloraen er artsfattig og dominert av eng- og myrplanter, inkludert 

litt naturengplanter som tepperot, engfrytle, geitsvingel og gulaks. Blant annet noe slåttestarr vitner 

om overgang mot våteng. Litt beitemarksopp finnes spredt, med arter som papegøyevokssopp, 

skjør vokssopp, seig vokssopp og gul småkøllesopp. I tillegg ble det gjort to funn av gul 

slimvokssopp (Gloioxanthomyces vitellinus) (VU), en sjelden oseanisk beitemarksopp 

(Miljødirektoratet, 2018). Se lokalitetens faktaark i naturbase for ytterligere opplysninger fra 

registreringen i 2017. Funnene av gul slimvokssopp ble ikke registrert i Artsdatabankens artskart. 

Arten ble gjenfunnet på tre lokaliteter ved Rambølls undersøkelser i 2019, hvorav én lokalitet er 

innenfor planområdet (figur 3, figur 4). Arten er vanligst i magre kulturmarksenger (eks. 

naturbeitemarker) og andre åpne grasmarker langs Vestlandskysten. Semi-naturlig eng er vurdert 

som sårbar (VU) på rødlista for naturtyper (Artsdatabanken, 2018a). Gjengroing på grunn av 

opphør av bruk og skjøtsel er sannsynligvis den viktigste negative påvirkningsfaktoren.  

 

 

Figur 3: Gul slimvokssopp (VU). 
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Figur 4: Registrerte forekomster av rødlistede arter og naturtyper samt fremmede skadelige arter (ArcGIS online). 

 

Øvrige deler av planområdet (de vestre to tredjedeler) består av sterkt endret mark og nedbørsmyr. 

Myrflatene har opprinnelig vært fattig terrengdekkende nedbørsmyr med dominans av bjønnskjegg 

og røsslyng. De er i sin helhet tidligere torvtekt og området fremstår i dag som en overgangstype 

mot fastmark. Enkelte «bløthull» finnes og området er relativt tuete, både på grunn av torvtekking 

og lengre tids beite. Det ble registrert bjønnskjegg, røsslyng, krekling, dvergbjørk, multe, 

blokkebær, kvitlyng, skrubbær, tepperot, rødtvetann, torvmose, bjørnemose og grå reinlav. 

Fuktigere og mer engaktige områder hadde større andeler gress, starr, siv og urter, blant annet 

rødsvingel, knappsiv, markfrytle, engfrytle, myrmjølke, balderbrå, marikåpe, krushøymol, ryllik, 

kløver, føllblom, engfiol, engsyre, groblad, pengeurt, vassarve, krypsoleie, veitistel og arve. Det ble 

ikke observert rødlistede plantearter. Både sterkt endret mark, opparbeidet eng og torvtekt 

nedbørsmyr er av lav verdi for naturmangfold og det observerte artsmangfoldet er trivielt.  
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I Artsdatabankens Artskart er det i perioden 2013-2019 registrert vipe (Vanellus vanellus) (EN), 

storspove (Numenius arquata) (VU), vannrikse (Rallus aquaticus) (VU), stær (Sturnus vulgaris) 

(NT) og fiskemåke (Larus canus) (NT), næringssøkende og under forflytning innenfor planområdet. 

Vipe og storspove ble i tillegg registrert med mulig reproduksjon i 2016. Det er også observert 

rødvingetrost, bjørkefink, sidensvans, rugde, gråtrost, ringdue, låvesvale, svarttrost, 

enkeltbekkasin, dompap og hærfugl (alle LC) de siste fem årene, hvorav gråtrost (Turdus pillaris) 

og bjørkefink (Fringilla montofringilla) er ansvarsarter. I omkringliggende områder er det registrert 

ytterligere observasjoner av truede fuglearter tilknyttet kulturmark, myr, lynghei, ferskvann og sjø. 

Overnevnte arter benytter sannsynligvis planområdet, men har tilgang på alternative habitater i 

nærområdet. 

3.3 Fremmede skadelige arter 

Ved befaringen ble det observert fem områder med sitkagran (Picea sitchensis) (SE) (figur 4). Arten 

sprer seg ved hjelp av frø fra plantede bestand og forekommer ofte på Vestlandet. Den er vurdert 

til å ha stort invasjonspotensiale og høy økologisk effekt (Artsdatabanken, 2018b). 

 

 

Figur 5: Ved Rambølls befaring ble det observert fem områder med sitkagran, hvorav de største forekomstene var 

på sterkt endret mark. 
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4. VURDERING 

 

Ifølge reguleringsplankartet er utbyggingen hovedsakelig plassert i de østre to tredjedelene av 

planområdet, mens vestre tredel forblir relativt urørt (figur 2). Dette medfører at naturbeitemarka 

(VU) og én av tre forekomster av gul slimvokssopp (VU) bygges ned. De øvrige to forekomstene vil 

trolig forsvinne på grunn av redusert/opphørt beite. Endringene i jordbruket de siste 20-30 årene 

har gjort at mange jordbruksarealer er lagt brakk eller lagt ut til beite. Eiendommene i kommunen 

er fragmenterte og de fleste bøndene har kompliserte leieavtaler for jordbruksarealer, mange også 

på åremål, noe som kompliserer arbeidet med langsiktig skjøtsel. Det er uheldig at et 

sammenhengende kulturlandskap fragmenteres. I henhold til naturmangfoldloven skal det tas 

utgangspunkt i en lokalisering som ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig 

bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. Det bør 

vurderes om ikke de mindre viktige delene av planområdet i større grad kan benyttes, slik at 

naturbeitemarka kan bevares. Merk at skjøtselen av enga må opprettholdes for å bevare og 

videreutvikle naturmangfoldverdiene.  

 

Dersom utbyggingen berøres forekomstene av sitkagran bør disse fjernes i forkant av utbyggingen. 

Dette skal gjennomføres på en slik måte at sannsynligheten for spredning minimeres, og helst i 

henhold til miljødirektoratets veileder for håndtering av vegetasjon og løsmasser med fremmede 

skadelige plantearter (Miljødirektoratet, 2018b). All nyetablering av grøntarealer (trær, busker, 

stauder mm.) skal skje med hjemmehørende arter, og uten bruk av arter som står på 

Fremmedartslista (Artsdatabanken, 2018b). 
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1 SAMMENDRAG

I forbindelse med oppstart reguleringsplansarbeid oppstart for gnr 10/1, 13, 3, Coop
Hamarvik, varslet Trøndelag fylkeskommune behov for arkeologiske registreringer av
traseen. Dette ble gjennomført i september2018.

Det ble åpnet i alt38 sjakter – hvorav ingen var funnførende.

2 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Alle kulturminner eller spor etter menneskelig virksomhet fra før reformasjonen, det vil si
før år 1537, er automatisk freda etter § 4 i kulturminneloven (kml), og i henhold til
gjeldende forskrifter til kulturminneloven er fylkeskommunen delegert ansvaret for å
ivareta de samlete verneinteresser knyttet til kulturminner i plan- og utbyggingssaker.
Fylkeskommunen kan derfor kreve arkeologiske registreringer før en eventuell godkjenning
av planen/tiltaket, jf. Kml

I forbindelse med plan- og utbyggingssaker kan fylkeskommunen kreve at det foretas
arkeologiske registreringer forut for en eventuell godkjenning av planen/tiltaket.
Tiltakshaver har etter kulturminnelovens § 9 plikt til å undersøke om tiltaket vil virke inn på
automatisk fredete kulturminner. Det vil som regel innebære en befaring eller registrering
av det aktuelle planområdet av arkeolog fra fylkeskommunen.

Hensikten med undersøkelsen var å få klarhet i om det kunne påvises automatisk freda
kulturminner som kunne komme i konflikt med tiltaket.
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Praktiske opplysninger

Undersøkelsen ble utført av arkeologer Synne Husby Rostad og Reidar Øiangen, Sør-
Trøndelag fylkeskommune 18 og 19. september 2018. Det ble i alt benyttet 19 timer i felt.
Maskinell flateavdekking ble utført av Sten Gøran Opsahl innleid fra KN Entreprenør. Det ble
benyttet en gravemaskin av type Hitachi 160 Zaxis 160LC (med belter), med skuffebredde
1,6 m på 17 tonn. Gravemaskinen ble benyttet i totalt 7,5 timer til avdekking av
matjordlaget.

Figur 1 Våte forhold under graving, Coop Hamarvik. Foto: Synne Husby Rostad/Trøndelag
fylkeskommune
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3 DOKUMENTASJON

Alle sjakter og ev. strukturer er dokumentert med tekst og foto. Sjaktene ble målt inn med
ALTUS APS-3 DGPS med CPOS korreksjon. Det ble oppnådd RTK fix/float og nøyaktighet
ned til 1 cm. Anleggsporene ble målt inn med samme måleutstyr og nøyaktighet. Alle
arkivverdige foto er tagget og lagt inn i fylkeskommunens fotodatabase, Fotoweb. kartene
er utarbeidet i ArcView versjon 10.6.1.

4 OMRÅDET

Planområdet ligger i Hamarvika, Frøya kommune og består av åpent, flatt til småkupert
beiteland med myr- og gressvegetasjon. Områdets utstrekning er ca. 150 x 200 m, høyde
over havet rundt 22-26 m. Planområdet grenser mot Nordfrøyveien i sør.

Figur 2Planområdet sett mot SØ. Foto: Synne Husby Rostad/Trøndelag fylkeskommune
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Figur 3 Planområde og beliggenhet
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Tidligere registreringer og funn

Det er gjort flere funn og registreringer av kulturminner i nærheten. 310 m SØ finner vi to
steinalderlokaliteter på Nordhammeren, Askeladden-ID: 220720-1 og ID: 220719-1. Videre
620 m NV finnes det to steinalderboplasser ved gårdene Sommaro og Nordli, ID: 16455-1
og ID: 16456-1. Det ble også høsten 2018 registrert tre nye steinalderlokaliteter på
Djupmyra, 600 m SV, ID: 243957, ID: 243958 og ID: 243959.

Figur 4 Kulturminneregistreringer med Askeladden-ID
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5 METODE

Det berørte området ble undersøktved bruk av gravemaskin, såkalt maskinell søkesjakting,
der det åpnes sjakter på 2-3 m bredde med ca. 15 m avstand ved hjelp av gravemaskin.
Med denne metoden vil kulturminner som er skjult under matjorda framtre som flekker med
avvikende farge og konsistens i undergrunnen. Det er også hensiktsmessig å sjakte for å
påvise eventuelle steinalderlokaliter/slått flint

Nesten halvparten av planområdet består av bløt myr. Potensialet for å gjøre funn fra
steinalder og bronsealder er knyttet til en undergrunn som har drenerende grus og andre
løsmasser. Det ble derfor bestemt å legge sjaktene på de tørreste partiene i sør.

Figur 5Planområdet og oversikt sjakter innenfor prognoseområdet



[TIttel] 9/13

6 OM SELVE UNDERSØKELSEN OG EV. FUNN

Det ble til sammen åpnet 38 mindre sjakter, hvorav ingen var funnførende. På grunn av
dårlig undergrunn og mye stein i bunnen, ble det klart at muligheten for å gjøre funn
innenfor planområdet var liten. Det ble derfor fokusert på å grave små sjakter der det var
mulig. De små sjaktene ble nærmest da som prøvestikk ned i undergrunnen. Det var også
våtere og mer myr enn forutsett, og enkelte områder i sør nærmest veien var forstyrret av
moderne graving og landbruksaktivitet.

Figur 6Oversikt sjakter innenfor planområdet
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7 KONKLUSJON

Ved denne arkeologiske registreringen ble det ikke påvist noen nye automatisk freda
kulturminner.

Synne Husby Rostad, arkeolog
Trøndelag fylkeskommune
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8 VEDLEGG

Sjaktbeskrivelser

SJAKT MATJORD UNDERGRUNN PÅVISNING MERKNAD

1 30 cm Stor stein, grussand, myr Ingen Oversvømt

2 30cm Stein, grå sandgrus Ingen

3 45 cm Grå sandgrus, stein Ingen

4 40 cm Stein, grå sandgrus Ingen

5 40 cm Gråbrun ssnd Ingen Omrotet i sørvest.

6 30cm Berg Ingen Oversvømt

7 50 cm Berg Ingen

8 35cm Berg, grå sandgrus Ingen Oversvømt

9 30 cm Stein, grus Ingen Oversvømt

10 40 cm Grå kompakt sand Ingen Oversvømt

11 40 cm Grå kompakt sand Ingen Oversvømt

12 40cm Brungrå sand Ingen Oversvømt

13 60cm Blandet mørk brun
sandgrus, stein, torv

Ingen Omrotet

14 12 cm Berg Ingen Omrotet

15 25 cm Steinete med noe grå
sandgrus

Ingen

16 80 cm Fin sand Ingen Oversvømt

17 75 cm Oversvømt Ingen

18 90 cm Grå grov grus Ingen Oversvømt

19 1,8 m Fin brun sand Ingen

20 45 cm Forstyrret Ingen

21 50 cm Grå grussand Ingen Oversvømt

22 75 cm Oversvømt Ingen

23 80 cm Oversvømt Ingen

24 50 cm Grå sandgrus med steiner Ingen
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25 50 cm Oversvømt Ingen

26 76 cm Grå sandgus Ingen

27 63 cm Steinete med grov grus Ingen Oversvømt

28 70 cm Grov grå grus med steiner Ingen

29 30 cm Grå grov grus med steiner Ingen En bit uslått flint

30 35 cm Oversvømt Ingen

31 65 cm Steinete Ingen

32 60 cm Steinete Ingen

33 48 cm Steinete Ingen

34 95 cm Oversvømt Ingen

35 50 cm Oversvømt Ingen

36 45 cm Grå sandgrus Ingen

37 35 cm Steinete, noe grov grå grus Ingen

38 50 cm Grov grå sandgrus Ingen
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Bakgrunn og dagens situasjon 
Ifølge vedtatt planprogram for Hammervolden næringsområde skal det blant annet gjøres 

utredninger for: 

• Adkomst/avkjørsel 

• Trafikksikkerhet 

• Trafikkmengdeberegning 

• Gang- og sykkelveg 

I dette notatet vil alle de overnevnte temaene vurderes ut ifra dagens situasjon og endringer som 

følge av planforslaget.  

 

Figur 1: Oversiktskart som viser dagens avkjørsel, veier og bussholdeplass. 

Adkomst/avkjørsel 
Fra Nordfrøyveien er det i dag avkjørsel til planområdet via Lyngåsveien.  

Bussholdeplasser 
Det er etablert bussholdeplass like ved planområdet. For å komme fra planområdet til 

bussholdeplassen må man krysse Nordfrøyveien (Fv. 714). Bra bussholdeplassen går det daglig buss 

både nordover og sørover, samt at skoleruten kjører forbi her.  

Trafikkmengde 
Lyngåsveien: Det er ikke registrert ÅDT for Lyngåsveien. Det er derfor gjort beregninger ut ifra 

Statens vegvesen sin håndbok V713 for å beregne trafikkmengden her. Beregningene tar 

utgangspunkt i at en boenhet genererer 3,5 bilturer i døgnet. Det er i dag 14 boenheter som benytter 

seg av Lyngåsveien. Dette gir en beregnet ÅDT på 49.  

Nordfrøyveien (Fv.714): Ifølge vegkart.no har Nordfrøyveien en ÅDT på 2000.  
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Vegbredde 
Lyngåsveien: ca. 3,7 meter. 

Nordfrøyveien (Fv.714): ca. 6,5 meter. 

Fartsgrense 
Lyngåsveien: 50 km/t 

Nordfrøyveien (Fv.714): 60 km/t 

Trafikksikkerhet 
Det er ikke gjort trafikksikkerhetstiltak på Lyngåsveien eller Nordfrøyveien i dag.  

Gang- og sykkelveg 
Det er ingen gang- og sykkelveg langs Lyngåsveien eller Nordfrøyveien i dag. Frøya kommune har 

vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Nordfrøyveien forbi planområdet. Byggingen av 

denne gang- og sykkelvegen har ikke startet.  

Ulykker 
Det har blitt registrert en ulykke på Nordfrøyveien i 1988 (figur 2), men ingen ulykker siden da. Det er 

ikke registrert ulykkespunkt eller ulykkesstrekning.  

 

Figur 2: Viser lokalisering av registrert ulykker langs Nordfrøyveien. 
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Bevegelsesmønster innenfor planområdet og i nærområdet 
Innenfor planområdet er det Lyngåsveien som blir benyttet. Denne blir i størst grad benyttet av de 

som bor i området, men også av turgåere som benytter seg av denne for å komme videre frem i 

turterrenget. Lyngåsveien benyttes både av gående, syklende og av motoriserte kjøretøy.  

Det er mye trafikk langs Nordfrøyveien (Fv.714). Dette er en av hovedvegene på Frøya. Denne vegen 

knytter Frøya til tunellen som går til Hitra og gir vegforbindelse videre til fastlandet. Videre nordover 

går vegen videre forbi Sistranda, kommunesenteret i Frøya kommune.  

Det er ingen gang- og sykkelveg forbi planområdet langs Nordfrøyveien. Gang- og sykkelvegen som 

går langs Sørfrøyveien stopper like før bussholdeplassen nedenfor planområdet. Gående og syklende 

må i dag benytte seg av vegene gjennom boligområdene i nærheten, eller gå/sykle langs 

Nordfrøyveien.  
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Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget 

Adkomst/avkjørsel 
Man planlegger å lage ny avkjørsel fra Nordfrøyveien inn mot planområdet. Denne avkjørselen blir 

lagt like nord for avkjørsel til eksisterende avkjørsel til Lyngåsveien. Når ny avkjørsel blir etablert vil 

Lyngåsveien stenges med bom, slik at ny avkjørsel blir benyttet både av kunder til butikklokale og 

frem til eksisterende boliger. Ny avkjørsel vil dermed benyttes av både de som bor i området, de som 

kjører til turområdene, samt ansatte og kunder til forretningslokalet.  

Figur 3: Ny avkjørsel      Figur 4: Dagens avkjørsel 

Alternativer 
Gjennom prosessen med å finne løsning for ny avkjørsel har flere alternativer blitt vurdert. Faktorer 

som spilte inn var at man ønsket en stor utnyttelse av planområdet og kortest mulig omlegging av 

veien. Man endte derfor opp med løsningen som vises ovenfor, da denne bidrar til at man for 

utnyttet planområdet på en best mulig måte, og man slipper en lang omlegging av veien.  

Trafikkmengde 
Lyngåsveien: Trafikkmengden for den nye Lyngåsveien vil bestå av både eksisterende trafikkmengde 

som følge av boligene (ÅDT=49) pluss ny beregnet trafikkmengde som følge av forretningen som blir 

etablert. Beregning av trafikkmengde for forretningen blir også vurdert ut ifra Statens vegvesen sin 

håndbok V713. Der antar man at handelvirksomhet genererer 45 turer i døgnet pr. 100 kvm. 

Forretningen antas å få et areal på ca. 4400 m2. Dette gir en ÅDT på 1980. Total ÅDT blir 2029. Denne 

gjelder derimot ikke langs hele Lyngåsveien, men bare frem til forretningen. 

Nordfrøyveien (Fv. 714): Da butikken som man vil etablere innenfor planområdet allerede eksisterer 

et annet sted med samme adkomstvei (Fv. 714), antar man at trafikkmengden på veien vil være 

omtrent som i dag med en ÅDT på 2000.   

Vegbredde 
Vegbredden på den nye Lyngåsveien vil være 5 m som også gir god plass til gående og syklende.  

Nordfrøyveien (Fv.714): Vegbredden på Nordfrøyveien vil forbli uendret, også som følge av 

planforslaget.  
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Fartsgrense 
Fartsgrensen på ny avkjørsel fra Fv. 714 vil være uendret, og dermed 50 km/t etter endringer.  

Planforslaget vil heller ikke føre til endringer for fartsgrensen på Nordfrøyveien (Fv. 714). Den vil 

fremdeles være 60 km/t.  

Trafikksikkerhet 
Trafikksikkerhetstiltak som følge av planforslaget er å bevare veien som tidligere var avkjørselen fra 

Nordfrøyveien mot Lyngåsveien å sette av denne til turveg i plankartet. I praksis vil den gamle 

avkjørselen bli sperret med bom slik at bare myke trafikanter kan benytte seg av denne delen. Dette 

gjør at myke trafikanter har et alternativ til å benytte seg av den nye avkjørselen til butikken. 

Etablering av frisiktsone ved avkjørsel fra Lyngåsveien mot fylkesveien er også med å bedre 

trafikksikkerheten. Frisiktsonen er på 6x82m. Det blir også etablert en frisiktsone fra nye Lyngåsveien 

mot gamle Lyngåsveien på 6x20m. 

Når det gjelder frisiktsonen fra Lyngåsveien mot Nordfrøyveien er det her tatt med både frisiktsone 

til kryssende gang- og sykkelvei (8x20 meter) og videre til Nordfrøyveien (6x82 meter), se figur 5.  

 

Figur 5: Viser frisiktsone mot kryssende gang- og sykkelvei og mot Nordfrøyveien.  
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Bevegelsesmønster innenfor planområdet og i nærområdet 
Innenfor planområdet vil bevegelsesmønsteret få endringer. Motoriserte kjøretøy vil som følge av 

planforslaget videre benytte seg av ny avkjøring fra Nordfrøyveien for å nå eksisterende boliger samt 

for å komme frem til friluftsområder og turstier ovenfor planområdet. Gående og syklende vil 

fortsatt kunne benytte seg av Lyngåsveien. Starten på denne vegen vil bli noe mindre trafikkert på 

grunn av at det settes opp bom som hindrer motoriserte kjøretøy. Det vil altså bli mindre 

gjennomgangstrafikk på deler av Lyngåsveien.  

Som følge av planforslaget vil man få noen endringer i bevegelsesmønsteret i nærområdet til 

Hammervolden næringsområde. Som følge av planforslaget vil det etableres blant annet 

dagligvarebutikk. Dette gjør at de som bor i omkringliggende område får annen og kortere kjøreveg 

til dagligvarebutikk. Kortere veg kan også føre til at noen kan gå til butikken fremfor å kjøre bil.  
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Konklusjon 
Som følge av planforslaget vil avkjørselen fra Nordfrøyveien (Fv.714), flyttes et stykke nordover, og 

den eksisterende avkjørselen vil bli avstengt slik at den bare benyttes av myke trafikanter. Som følge 

av planforslaget vil ÅDT-en for deler av Lyngåsveien få en økning som følge av etablering av 

forretning. Man ser ikke på dette som en stor ulempe, da gående og syklende kan benytte seg av den 

gamle avkjørselen for å unngå den motoriserte trafikken. Bevegelsesmønsteret vil også bli noe 

endret som følge av planforslaget, da flere vil komme til å ta turen til butikkene her.  

Trafikksikkerhetstiltak som følge av planen vil være at den gamle avkjøringen benyttes av myke 

trafikanter, samt at det blir etablert frisiktsone fra ny avkjørsel mot fylkesveien og mot eksisterende 

delen av Lyngåsveien. Fartsgrensene for veiene i området er uendret.  

 

 

 



ROSANALYSE 1

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Sak: Reguleringsplan for Hammarvolden næringsområde

Forfatter: MayI. Andreassen

Reidun Sveen

Forslagsstiller til planforslag: Coop Hamarvik

Dato: 12.07.2019

SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER

Egen oppsummering i planensbeskrivelse under hovedpunktetVIRKNING

METODE
Mulige uønskede hendelser skal utfra en generell/teoretisk vurdering sorteresi
hendelser som kan påvirke planområdetsfunksjon, utforming m.m., oghendelser som
direkte kan påvirke omgivelsene, henholdsvisvirkninger for og virkninger av
planforslaget.
Tema i tabellen under er kvittertuteller inn i kolonnen Aktuelt. (Detsvaresja eller nei på
om temaeter aktueltfor saken.)

Vurderingavsannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert i:
1. Lite sannsynlig – hendelsen er ikke kjentfra tilsvarende situasjoner eller forhold,

men deter en teoretisk sjanse
2. Mindre sannsynlig- hendelsen kan skje
3. Sannsynlig – kan skje av og til, mulig periodisk hendelse
4. Sværtsannsynlig – kan skje regelmessig, forholdeter kontinuerlig tilstede

Vurderingavuønskede hendelsersalvorlighetsgrad er klassifisert som:
1. Ubetydelig - Ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvenser av systembrudd

er uvesentlig
2. Mindre alvorlig - Få eller små person- eller miljøskader
3. Alvorlig -Alvorlige, behandlingskrevende person- eller miljøskader, system settesut

av driftover lengre tid
4. Sværtalvorlig - katastrofer, mange døde eller alvorlig skadde,

langvarige/uopprettelige miljøskader, system settesvarig utav drift
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Klassifikasjon med fargekoder

Virkning/
Sannsynlighet

Ubetydelig Mindrealvorlig Alvorlig Sværtalvorlig

Sværtsannsynlig

Sannsynlig

Mindresannsynlig

Litesannsynlig

UØNSKEDE HENDELSER, VIRKNINGER OG TILTAK
Tabell med mulige uønskede hendelser. (Når detsvaresja i kolonnen Aktuelt) skal
sannsynlighetog alvorlighetav virkning vurderes. Resultatetmarkeres ved atcelle i
tabellen visesmed riktig fargekode. Hendelser i rødtfeltvurderes først, deretter gult. Det
vurderesom utbygginger mulig og detvurderes hvilke tiltak/endringer av planen som er
nødvendig for å redusere risiko til akseptabeltnivå.
Detkan vises til konsulentrapporter med utredninger i kommentarfelteller i fotnote.

Hendelser som er vurdertå være sannsynlige til sværtsannsynlige og ha alvorlige til
sværtalvorlige virkninger, krever tiltak. Hendelsene skal analyserestilsvarende DSB sitt
standardiserte analyseskjema. Forslag til tiltak skal beskrives analyseskjema og i egne
avsnitti beskrivelsen.



ROS ANALYSE 3

Hendelse/situasjon Aktuelt
ja/nei

Sannsynlig Virkning Risiko -
vurdering

Kommentar

NATUR-, KLIMA- og MILJØFORHOLD
Er områdetutsattfor eller kan tiltak i planen medføre risiko for:
1 Masseras/skred Nei
2 Snø-/isras Nei
3 Flomras Nei
4 Elveflom Nei
5 Tidevannsflom Nei
6 Radongass Nei
7 Vind Ja SS U Vind kan ha konsekvenser for Utendørs

lagring. Må sikre motflygeavfall.
Fremherskende vindretning er sør/øst.

8 Nedbør Nei
9 Sårbar flora Nei
10 Sårbar fauna-fisk Nei
11Naturvernområder Nei
12 Vassdragsområder Nei
13 Havstigning/stormflo Nei
14 Fornminner Nei
15 Kulturminner Nei Utførtkulturminneundersøkelse av

fagkyndig. Rapporten ligger vedlagt. Ingen
funn.

BYGDE OMGIVELSER
Kan tiltak i planen få virkninger for :

16 Veg, bru,
kollektivtransport

Ja S U Virkning for RV714. Detvil bli større
trafikkbelastning.

17 Havn, kaianlegg Nei
18 Sykehus,
omsorgsinstitusjon

Nei

19 Skole, barnehage Nei
20 Tilgjengelighetfor
utrykningskjøretøy

Nei

21 Brannslukningsvann Nei
22 Kraftforsyning Nei
23 Vannforsyning Nei
24 Forsvarsområde Nei
25 Rekreasjonsområder Nei

FORURENSNINGSKILDER
Berøres planområdetav:

26 Akuttforurensning Nei
27 Permanent
forurensning

Nei

28 Støv, støy, industri Nei
29 Støog støy, trafikk Ja S U I forbindelse med nærheten til RV714 vil

detvære noe støy, støvog trafikk i
området. Men områdetskal brukes til
butikk og kontor, og påvirkes ikke avdette i
stor grad.

30 Støy, andre kilder Nei
31 Forurensetgrunn Nei
32 Høyspentlinje Ja S U Detgår en høyspentlinje over deler av

området.
33 Risikofyltindustri Nei
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34 Avfallsbehandling Nei
35
Oljekatastrofeområde

Nei

FORURENSNING.
Medfører tiltak i planen:

36 Fare for akutt
forurensning

Nei

37 Støyog støvfra
trafikk

Ja S U Detvil bli noe økt trafikk for eksisterende
bolighus.. Noe støvog støymå påregnes.
Anser ikke dette som betydelig, men vil
gjøre tiltak i forbindelse med innsyn.
beplantning

38 Støyog støvfra
andre kilder

Nei

39 Forurensning avsjø Nei
40 Risikofyltindustri Nei

TRANSPORT
Er detrisiko for:

41 Ulykke med farlig
gods

Nei

42 Vær/føreforhold
begrenser
tilgjengelighet

Nei

43 Ulykke i av-og
påkjørsler

Nei

44 Ulykker med
gående, syklende

Ja MS A Gjelder gående til og fra næringsområdet.
Ingen fortau langs lyngåsveien, kan skape
uhelidige situasjoner .men vei lages 5 m
bred og god plass til gående/syklende.
Gamle lyngåsveien brukes som nygang/og
sylkkelvei.

45 Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Nei

ANDRE FORHOLD
Er detrisiko knyttettil tiltak ogomgivelser:

46 Fare for
terror/sabotasje

Nei

47 Regulerte
vannmagasin med
usikker is/varierende
vannstand

Nei

48 Fallfare ved
naturlige
terrengformasjoner
samtgruver, sjakter og
lignende

Nei

49 Andre forhold Nei



ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 7 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET Vind
Beskriv årsaken

Frøya er genereltvindutsatt, og detgjelder også for planområdet. Fremherskende
vindretning er sør/øst.

Identifiser eksisterende tiltak

Ingen.

Sannsynlighetmed begrunnelse

Frøya er genereltveldigutsattfor vind, og deter derfor sværtsannsynligatdette også
gjelder for planområdet.

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)
Nei.

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall Ingen

IngenSkader og sykdom
Stabilitet Manglende dekning

av grunnleggende
behov

Ingen

Ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen

Ingen Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap Ingen
Samletbegrunnelse avkonsekvens



Man anser atkonsekvensen er ubetydelig, da bebyggelsen skal oppføresi henhold til
tekniske forskrifter utifra vindbelastning i området.

Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering Nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak

Bebyggelsen oppføres i henhold til tekniske forskrifter. Dette opprettholdesi
byggesaken.

Overførbarhet



ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 16 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET Veg, bru, kollektivtransport
Beskriv årsaken

Detvil bli større trafikkbelastning på fv. 714.

Identifiser eksisterende tiltak

Ingen

Sannsynlighetmed begrunnelse

Forretning vil generere mer trafikk, deter derfor sannsynlig atdetvil bli større
trafikkbelastning her.

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)

Nei

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall Ingen

IngenSkader og sykdom
Stabilitet Manglende dekning

av grunnleggende
behov

Ingen

Ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen

Ingen Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap Ingen
Samletbegrunnelse av konsekvens



Man anser atkonsekvensen av større trafikkbelastning vil være ubetydelig, da veien
allerede er lagetfor stor trafikk.

Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering Nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak

Ingen tiltak.

Overførbarhet



ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 29 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET Støv, støyog trafikk
Beskriv årsaken

Planområdetligger like ved Fv. 714som genererer støyog støv fra trafikk. Deler av
planområdetligger i gul støysone.

Identifiser eksisterendetiltak

Ingen

Sannsynlighetmed begrunnelse

Deter sannsynlig atområdeter berørtav støy, da deler av områdetligger innenfor gul
støysone ifølge kartfra Statensvegvesen.



Sårbarhetsvurdering (kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)

Nei

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall Ingen

IngenSkader og sykdom
Stabilitet Manglende dekning

av grunnleggende
behov

Ingen

Ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen

Ingen Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap Ingen
Samletbegrunnelse av konsekvens

Områdetskal brukes til butikk og kontor, og påvirkes ikke av dette i stor grad.Man
anser derfor konsekvensen som ubetydelig.

Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering Nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak

Ingen tiltak

Overførbarhet



ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 32 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET Høyspentlinje
Beskriv årsaken

Detgår en høyspentlinje over deler av området.

Identifiser eksisterende tiltak

Ingen tiltak

Sannsynlighetmed begrunnelse

Deter en høyspentlinje i områdeti dag, deter sannsynlig atdenne fortsattvil være der.

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)

Nei

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall Ingen

IngenSkader og sykdom
Stabilitet Manglende dekning

av grunnleggende
behov

Ingen

Ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen

Ingen Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap Ingen
Samletbegrunnelse avkonsekvens



Man anser detsom ubetydelig konsekvenspå grunn av athøyspentlinjen går over deler
av områdetsom ikke blir bebygd. Bebyggelsen skal heller ikke brukes til varig opphold.

Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering Nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak
Ingen tiltak

Overførbarhet



ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 37 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET Støv og støyfra trafikk
Beskriv årsaken
Detvil bli noe økttrafikk for eksisterende bolighus. Noe støv og støymå påregnes

Identifiser eksisterende tiltak
Ingen

Sannsynlighetmed begrunnelse

Deter sannsynlig atdetvil bli noe støv og støysom følge av atdetblir etablert
forretning i området.

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)
Nei

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall Ingen

IngenSkader og sykdom
Stabilitet Manglende dekning

av grunnleggende
behov

Ingen

Ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen

Ingen Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap Ingen
Samletbegrunnelse avkonsekvens
Man anser atkonsekvensene er ubetydelige.



Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering Nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak

Selv om man anser konsekvensene til å være ubetydelige ønsker man å etablere
vegetasjon motnærmeste nabo for å ta unna detverste av støv og støy.

Overførbarhet



ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 44 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET Ulykker med gående og syklende
Beskriv årsaken
Gjelder gående og syklende til og fra forretningslokalet. Deter ingen fortau langs
Lyngåsveien.

Identifiser eksisterende tiltak
Ingen

Sannsynlighetmed begrunnelse

Deter mindre sannsynlig atdetoppstår uheldige situasjoner med gående og syklende,
da veien vil være 5m og gi god plasstil alle trafikanter.

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)

Nei

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall x

x
Ulykker mellom
motoriserte
kjøretøyog gående
og syklende kan
føre til dødsulykker
eller skader.

Skader og sykdom

Stabilitet Manglende dekning
av grunnleggende
behov

Ingen

Ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen



Langtidsskader
kulturmiljø

Ingen

Materielle verdier Økonomiske tap x Ulykker mellom
motoriserte
kjøretøyog gående
og syklende kan
føre til materielle
skader og dermed
økonomisk tap.

Samletbegrunnelse avkonsekvens

Dersom detskulle skje en ulykke med gående og syklende kan konsekvensen være
alvorlig.

Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering Nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak
Den nye veien vil få en bredde på 5m slik atdetvil være god plasstil alle trafikanter.

Overførbarhet
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liten effekt mot veitrafikkstøy, men kan kunne gi noe skjerming mot andre støykilder/hendelser som
motorrusing ved akselerasjon ut av veikryss.
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Støyfaglig vurdering

Rapportnr:AKU -01 Revisjon: 0 20. april 2020 Side: 3av 12

1 Bakgrunn
Brekke & Strand Akustikk AS har på oppdrag fra Coop Hamarvik SAv/ Arnt Breivold, via Kystplan AS,
gjennomført en støyfaglig vurdering av nytt næringsbygg langs Fv714 ved Hammervolden
næringsområde i Frøya kommune.

Vurderingen er gjennomført etter innsigelse fra fylkesmannen om at planforslaget potensielt forverrer
støysituasjonen til omkringliggende naboer. I denne rapporten er eksisterende og fremtidig
støysituasjon, med planforslaget, vurdert og sammenlignet opp mot aktuelle grenseverdier. Rapporten
inngår som dokumentasjon til besvarelse på fylkesmannens innsigelse og for videre arbeid med
planforslaget.

2 Situasjonsbeskrivelse
Det planlegges nye næringsarealer inntil Fv714 ved Hammervolden på Frøya. Lokasjonen til
planområdet er vist i figur 1. Fv714 er den mest trafikkerte veien i området og eneboligene nærmest
veien ligger innenfor gul støysone.

Figur 1 -Områdekart over Hamarvik med markering av planområdet. Kilde: Norgeskart.no

Næringsarealene planlegges benyttettil butikkvirksomhet av typen større varehus. Perspektivtegning
av planforslaget er vist i figur 3 hvor også nærliggende nabobebyggelse vises. I sammenheng med de
nye næringsarealene vil det etableres ny adkomstvei som også boligene tilknyttet Lyngåsveien skal
benytte. Et reguleringskart med den nye adkomstveien er vist i figur 2.

Det er utarbeidet et trafikknotat som redegjør for endringen i trafikkmengden grunnet tiltaket. Ifølge
dette notatet vil selve næringsarealet generere i overkant 800 kjøretøy/døgn (ÅDT). Trafikken på
Fv714 forventes ikke å endres i stor grad da«Da butikken som man vil etablere innenfor planområdet
allerede eksistereret annet sted med samme adkomstvei (Fv. 714), antar man at trafikkmengden på veien vil
væreomtrent som i dag med en ÅDT på 2000.» -Trafikale forhold07.02.2020.
Mengden tungtrafikk inn til planområdet er satt til 5%, etter enighet med Kystplan AS. Dette inkluderer
også trafikk tilknyttet varelevering.
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Figur 2 -Reguleringskart med ny adkomstvei til Lyngåsveien. Kilde: Kystplan AS

Figur 3 -Perspektivtegning av de nye næringslokalene, sett sammen med naboer. Kilde: ON AS.
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3 Retningslinje T-1442/2016
Det stilles ikke krav til utendørs støynivå på selve næringsområdet fra veitrafikk, men det stille krav til
nye virksomheter ikke kan endre eksisterende støysituasjoner betydelig. Følgende uttalelse er gitt i T-
1442/2016:

«Kommunene bør… ikke tillate ny støyende virksomhet som medfører at eksisterende bygninger blir
utsatt for støynivåer som overskrider de anbefalte grenseverdiene i tabell 3. Det samme gjelder for
vesentlig endringer eller utvidelser av støyende virksomhet som øker støynivåene merkbart (>3,0 dB)
foreksiterende bygning med støyfølsomt bruksformål.»

3.1.1 Grenseverdier

Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T- 1442/2016
skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.
For å tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for bolig
må grenseverdier i tabell 1 oppfylles. Mer utfyllende gjennomgang av T-1442 er gitt i vedlegg.

Tabell 1–Grenseverdier for støy,på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal
og utenfor vinduer til rom med
støyfølsomtbruksformål

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23-07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB

3.1.2 Støysoner
I retningslinje T-1442 opereres det med to typer støysoner for vurdering av arealbruk på overordnet
nivå:
Rød sone regnes vanligvis som uegnet til støyfølsomme bruksformål.
Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsomtbruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold.

Nærmere beskrivelser av støysoner og anbefalinger og unntak fra anbefalingene (avvik) er gitt i
vedlegg.
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4 Resultat av støyberegninger
Beskrivelse av beregningsmetode og beregningsforutsetninger er vist i vedlegg 2.

4.1 Støynivå på utendørs oppholdsareal
Beregnet døgnekvivalent støynivå (Lden) ved uteområdene til de mest nærliggende boenhetene til
planområdet er vist i figur 4 og figur 5. For figur 4 er det beregnet støynivå ved dagens trafikkmønster i
området og i figur 5 er det beregnet støynivå ved fremtidig trafikkmønster hvor næringsbyggene på
planområdet er realisert. For begge situasjonene er trafikkmengden fremskrevet til 2034.

Figur 4–Beregnet døgnekvivalent støynivå ved terreng for eksisterende trafikkmønster, i 2034. Beregningshøyde: 1,5
meter over terreng.

Figur 5 - Beregnet døgnekvivalent støynivå ved terreng for fremtidig trafikkmønster, i 2034. Beregningshøyde: 1,5 meter
over terreng.
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For å synliggjøre differansen i støynivåene i figur 4 og figur 5 er det beregnet et «differanseplott», som
er vist i figur 6. Her vises endringen i støynivåer mellom fremtidig- og eksisterende trafikkmønster.

Som støykartet i figur 6 viser er det tilnærmet ingen endringer i støynivåer på tomt til de nærliggende
nabobebyggelse. Ifølge beregningene er det kun boenheten 10/39 som vil oppleve noe endring i
støynivå for deler av nordvestlig side av bolig. Dette kommer av omleggingen av adkomstvei for
boligområdet ved Lyngåsveien. Fasaden som får noe økt støynivå har støynivåer godt under
grenseverdi, jfr. Kap. 4.2.

Ettersom endring av støynivå på naboers tomter er ubetydelig er det ikke nødvendig med
skjermingstiltak av veitrafikkstøy tilknyttet tiltaket.

Figur 6 - Beregnet differansestøykart mellom fremtidig og eksisterende trafikkmønster, i 2034. Kart indikerer endringer i
støynivå ved terreng. Beregningshøyde: 1,5 meter over terreng.

I henhold til mottatt tegningsgrunnlag er varemottak plassert på baksiden av næringslokalet, bort fra
nabobebyggelse. Dermed er støy tilknyttet varelevering ikke vurdert da bygget vil skjerme naboer for
støykilder tilknyttet dette.
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4.2 Støynivå ved fasade
Det er beregnet innfallende døgnekvivalent støynivå (Lden) ved fasade til de nærmeste boenhetene til
planområdet. Resultatene av disse er vist i tabell 2 hvor det er vist beregnet fasadenivå ved dagens
trafikkmønster og fremtidig trafikkmønster.

Beregningene viser at ingen av boenhetene får flere fasadepunkter med avvikende støynivåer som
følge av tiltaket. De fasadene som allerede er støyutsatte før tiltaket får et økt støynivå med 0-1 dB. En
endring i støynivå på 1-2 dB er karakterisert som en ikke-hørbar endring. Dermed har tiltaket liten
påvirkning på nærliggende naboer og skjerming av naboers fasade er ikke nødvendig.

Tabell 2–Beregnet døgnekvivalent støynivå (Lden) ved nærliggende naboer for trafikkmønster før og etter tiltaket.

Eiendom Dagens trafikkmønster Fremtidig trafikkmønster

10/39

10/94

10/232

10/321
og
10/322
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4.3 Etablering av støyskjerm/voll
Det er ønskelig fra tiltakshaver at en støyskjerm/voll mot nabo ved Lyngåsveien 5 skal vurderes.

Basert på gjennomførte beregninger er det ingen behov for å gjennomføre skjermingstiltak av
uteområder til noen nærliggende naboer. Dette er basert på beregninger gjennomført iht. Nordisk
beregningsmetode. Denne metoden inkluderer ikke vurdering av støyhendelser som f.eks.
tomgangskjøring og motorrusing ved akselerasjon ut avkryss, noe som kan foregå ved parkeringsplass
og innkjøring til næringsområder.

Å etablere en skjerm/voll mellom den nye tilkomstveien og enebolig ved Lyngåsveien 5 vil ikke ha noen
effekt på beregnede støynivåer fra generell veitrafikkstøy. Dette grunnet veitrafikkstøy fra Fv714 er
det som dominerer i området. Skjermen kan derimot ha effekt for å dempe andre type støyhendelser,
som ikke havner under vurderingen til Nordisk beregningsmetode. Om en slik skjerm/voll skal
etableres er opp til tiltakshaver. Skjermen bør ha en høyde minst 2 meter i forhold til veisenterlinje.

5 Oppsummering

5.1 Beskrivelse av støysituasjon
Det er gjennomført en støyfaglig vurdering av nytt næringsbygg langs Fv714 ved Hammervolden
næringsområde i Frøya kommune. Det er undersøkt hvordan trafikk generert av tiltaket vil påvirke
nærliggende naboer.

Flere av naboene er allerede støyutsatt av veitrafikk fra Fv714 og vil ikke oppleve et økt støynivå av
betydning grunnet tiltaket.

Generelt er støynivå ved naboers fasade mot tiltaket vurdert til å få et økt støynivå med 1 dB. Dette er
en ikke-hørbar endring i støynivå.

Tiltakshaver har ytret ønske om vurdering av etablering av støyskjermer mot nabo ved Lyngåsveien 5.
Skjermen vil ha tilnærmet ingen effekt mot veitrafikkstøy, men kan kunne gi noe skjerming mot andre
støykilder/hendelser som motorrusing ved akselerasjon ut av veikryss.

5.2 Forslag til reguleringsbestemmelser
Vi har følgende forslag til tekst i reguleringsbestemmelser vedrørende støy:

Støygrenseverdier i retningslinje T-1442/2016, tabell 3 skal gjelde for planen, med følgende
presiseringer:

- Det tillates ikke at ny næringsvirksomhet reduserer antall fasader med tilfredsstillende
støynivåer, iht. tabell 3, for nærliggende naboer med støyfølsomt bruksformål.

- Tiltaket kan ikke endre eksisterende støysituasjon for nærliggende naboer med mer enn inntil
3 dB (Lden).
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Vedlegg 1: Utdrag fra Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging, T-1442/2016

Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T- 1442 skal
legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.

Benevnelser for lydnivå:

Lden A-veiet ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra
tillegg på kveld/natt.

Lekv,24 Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 timer.

L5AF A-veide nivå målt med tidskonstant ”Fast” som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en
nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser.

For å tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for bolig
må grenseverdier i tabell 3 oppfylles.

Tabell 3–Grenseverdier for støy,på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal
og utenfor vinduer til rom med
støyfølsomt bruksformål

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23-07

Vei Lden 55 dB L5AF70 dB

Videre er følgende presiseringer til grenseverdiene angitt i T-1442:

• Grenseverdien for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen
som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål. Beregningshøyden skal være
minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong- eller terrassegulv.

• Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt.

I retningslinjen er det definert grenseverdier for støysoner som gir føringer for planlagt arealbruk.
Grenseverdiene er gitt i tabell 4.

Tabell 4–Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde Gul sone Rød sone

Utendørs
støynivå Lden

Utendørs
støynivå i nattp.
kl. 23-07 L5AF

Utendørs
støynivå Lden

Utendørs
støynivå i nattp.
kl. 23-07 L5AF

Vei Lden 55 dB L5AF70 dB Lden 65 dB L5AF85 dB

Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av nye
boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. I utgangspunktet bør slik
bebyggelse bare tillates dersom man gjennom avbøtende tiltak tilfredsstiller grenseverdiene i tabell 1.

Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone, skal kommunen kreve en
støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og på
uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge samtidig med planforslag i plansaker eller ved søknad om
rammetillatelse i byggesaker.
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Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for plassering av
bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og
tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold.

Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egnet til støyfølsomme
bruksformål. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Kommunen bør også være varsom med å tillate
annen ny bebyggelse eller arealbruk med støyfølsomt bruksformål.
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Vedlegg 2: Beregningsmetode
Anvendt underlagsdokumentasjon er oppgitt i tabell 5.

Tabell 5–Anvendt underlagsdokumentasjon.

Underlagsdokumentasjon Kilde Rev. Rev. Dato

Utomhusplan, plan-og fasadetegninger Kysplan AS 0 25.03.2020

Digitalt basiskart over området Kystplan AS 0 25.03.2020

Trafikktall Kystplan AS 0 07.02.2020

Tabell 6-Beregningsmetode og verktøy

Støykilde Metode Beregningsverktøy

Vei Nordisk beregningsmetode for veitrafikk, Nord96 CadnaA 2020 MR1

Det er generelt benyttet myk mark i beregningene, med unntak av veier og parkeringsplasser der det
er benyttet hard mark. Dersom det skal gjøres vesentlige terrenginngrep, eller dersom det i ettertid
blir gjort endringer av bygningsmassen, vil de presenterte resultatene i denne rapporten være ugyldige
og beregninger må oppdateres.

I vurderingen av trafikksituasjonen må det tas hensyn til ÅDT (årsdøgntrafikk), andel tunge kjøretøy og
hastighet. Iht. retningslinje T-1442 skal det gjøres beregninger for den trafikksituasjonen som gir mest
støy, enten av dagens trafikk eller en prognosesituasjon 10 –20 år fram i tid, dersom dette har
vesentlig betydning for støysituasjonen. Hensikten med bestemmelsen er å ta hensyn til at støynivået
kan øke ved generell trafikkvekst.

Tabell 7 viser anvendte trafikkdata. Trafikktallene ÅDT er basert på trafikktall fra trafikknotat mottatt
av Kystplan AS, og fremskrevet til år 2034 med en trafikkvekst iht. Nasjonal transportplan for
Trøndelag fylke.

Anvendt trafikkfordeling tilsvarer «Gruppe 1: Riksveg» og  «Gruppe 2: By og bynære område» i veileder
M-128. Det er benyttet skiltet hastighet i beregningene.

Tabell 7–Anvendte trafikktall.
Vei Grunnlagsdata ÅDT i 2034 Andel tunge

kjøretøy
Hastighet

ÅDT Telleår

Nordfrøyveien (Fv714) 2 000 2019 2 438 21 % 60 km/t

Lyngåsveien 49 2034 49 0 % 50 km/t

Tilkomstveg Butikksenter 865 2034 865 5 % 50 km/t

Parkeringsplass butikksenter 816 2034 816 5 % 40 km/t

For å illustrere betydningen av usikkerhet i trafikkgrunnlaget kan det nevnes at en dobling/halvering av ÅDT representerer en
endring av Lden lik ±3 dB.
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Vurdering av grunnforhold
Vedrørende geotekniske undersøkelser i forbindelse med etablering av forretningsbygg på Lyngåsveien,
gnr/bnr 10/32i Frøyakommune. Det skal etableres minst ett forretningsbygg på tomta.
GeoMidt AS utførte i mars2019grunnundersøkelser, med 7stk. prøvegravinger og opptak av 3stk.
poseprøver for sikteanalysering. Resultatene fra sikteanalysen er fremstilt på vedlegg 2.
Det ble gravdned til maks dybde 3meterigjennom torv/myrog gruslag til berg.
Myrdybden er variert, fra 0.6 m til over 3 m. Under torv/myr er detlag med løsmasser over fjell.

Grunnforholdene i forbindelse med bygging vurderes som gode, så fremt at myr og løsmasser fjernes ned
til fjell.

GeoMidt AS ser ingen geotekniske problemer med tiltaket.

Mvh
Halldór Berg Sigmundsson
GeoMidtAS, Melhus den 09.07.2019



____________________________________________________________________________

Geoteknisk notat.Lyngåsveien gnr/bnr 10/32, Frøya kommune Side 3av 14

Innhold
1. Innledning.............................................................................................................................................4

2. Utførte undersøkelser...........................................................................................................................4

2.1 Terrenget/toppografien.................................................................................................................4

2.2 Løsmasser.....................................................................................................................................5

3. Fjell.......................................................................................................................................................5

4. 4 Geoteknisk vurdering........................................................................................................................5

5 Vurdering/Konklusjon...............................................................................................................................6

TEGNINGER

Tegning nr./Tittel side

101 OversiktskartFrøya, 7
102 Situasjonsplan 8
103 Løsmassekart 9

Vedlegg Målestokk

1 Oversiktskart med gravepunkter 1:1000
2 Sikteanalyse

Bilder

1 Sett i nord nordøst over området.
2 Sett i nord over området
3 GP1, dybde 1,8 meter. Skjellrester og sand i botn.
4 GP2, dybde 0,8 meter. Grov grus i botn.
5 GP5, dybde 2.8 meter. Myr ned til ca 2,5 meter sand grus i resterende 0.3 meter.
6 Sett i sørmot GP3
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1. INNLEDNING

Dette notat presenterer i tekst og tegninger en vurdering av resultater fra felt og laboratorietesterutført i
forbindelse medgrunnundersøkelser på tomt Lyngåsveien gnr/bnr 10/32, i Frøyakommune. Det skal
etableres minst ett forretningsbygg på tomten.
Eiendommen ligger ifølge NGUs løsmassekart, tegning 103, på torv/myr ogutenfor registrerte
kvikkleiresonertegning 102.

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER

GeoMidt AS utførte den 21.03.2019prøvegravingerpå tomten. Feltarbeidet ble gjennomført med
gravemaskin med rekkevidde på ca. 3 m. Det ble foretatt 7prøvehull ned til maks dybde 3meter.Utsyr
brukt for dokumentasjon var målestav, GPS ogbilder. Det ble tatt opp tre poseprøver for
kornfordelingsanalyse. Gravepunktenes plassering er koordinatfestet med GPS og fremgår i tabellen
under og på vedlegg 1.Bildeserie er å finne bakerst i dette notatet.

Gravepunkt Øst Nord Dybde til fjell, i
meter

1 461069 7064085 1,8

2 491044 7064046 0,9

3 490985 7064071 0,8

4 491024 7064136 0,65

5 491024 7064171 2,8+

6 490969 7064143 3,0+

7 491055 7064188 0,3

Det ble kjørt kornfordelingsanalyse av poseprøver,tatt i prøvehull 2, 5 og 7, på GeoMidts laboratorium på
Melhus i uke 12/2018. Resultatene fremgår på vedlegg 2.

2.1 Terrenget/toppografien

Undersøkt område ligger på etmyrområde, ca. 800 meter nordvest for kystlinje. Tomtaerrelativflat, og
liggerifølge kartdatapå kote +24,5 til + 28.Nærområdet preges av beiteareal for sau og bolighus i sørog
vest. Området har i tidligere tider blitt brukt for torvuttaking og bærer preg av djupe vannfylte hull hvor
torva har blitt tattut.
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2.2 Løsmasser

NGUs løsmassekart viser at områdets løsmasser er torv/myr. Prøvegravingenbekrefter dette, og viser at
massene på tomta består avvarierende tykkelse av torv/myr over tynt lag av sandig grus over fjellflaten.

3. FJELL

Det er registrert fjell i dagen samt i bunnpå flere av gravehullene (ikke alle). Registrert fjell fremgår på
vedlegg 1.

4. GEOTEKNISK VURDERING

Generell vurdering/sikkerhetskrav
Prosjekteringen er utført i henhold til TEK17, NS-EN-1990 OGNS-EN 1997-1:2004+NA:2008.
følgende klassifisering av prosjektet er valgt.

Geoteknisk kategori
Det planlegges etableringav forretningsbygg på eiendommen. Tiltaket vurderes til geoteknisk kategori 2
med bakgrunn i NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 pkt. 17 side 16. «Geoteknisk kategori 2 bør omfatta
konvensjonelle typer konstruksjoner og fundamenter uten unormale risikoer eller vanskelig grunn-eller
belastningsforhold»

Pålitelighetsklasse/konsekvensklasse (CC/RC)
Iht. NS-NA-1990, tabell NA.A1(901) settes CC/RC til 2. grunn og fundamenteringsarbeid vurderes å
falle inn under kategorien «kontor-og forretningsbygg, skoler, institusjonsbygg, boligbygg osv.»

Kontrollklasse for prosjektering (PKK)
Iht. NS-NA-1990, tabell NA.A1(902) settes prosjekteringskontroll og utførelseskontroll av geotekniske
arbeid til N (Normal)
Iht. NS-NA-1990, tabell NA.A1(903) Uavhengig/utvidet kontroll kreves ikke.

Tiltaksklasse
Iht. veiledning om byggesak (SAK 10 §9-4) EN 1990+NA,tabell 2 «Kriterier for tiltaksplassering og
prosjektering» vurderestiltaket i tiltaksklasse 1. Grunnforholdene er enkle og oversiktlige og
konstruksjonen er forretningsbygg og skal fundamenteres på fjell.
For geoteknikk i tiltaksklasse 1 er det ikke krav om uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse.

Etter GeoMidts rutiner foretas alltid sidemannskontroll av geotekniske notater og prosjekteringer.
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Seismisk dimensjonering
Vurdering av behov for sismisk dimensjonering er utført iht. NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014,
side 184-189
Iht. tabell NA.4(902) settes prosjektet i seismisk klasse II. «kontorer, forretningsbygg og boliger»
Iht. tabell NA.4(901) settet seismisk faktor =1.0
Iht. tabell NA.3.1 er grunntype vurdert til grunntype A
Iht. tabell NA.3.3 er forsterkningsfaktor valgt til S=1.0

For Frøya er ag40Hz= 0,41 m/s2

det gir referansespissverdiagr= 0,8*0,41 = 0,328 m/s2

Grunnens dimensjonerende akselerasjon blir da etter formell agS = *agr*S = 1,0*0,328*1,0 = 0,328 m/s2

Grunnens dimensjonerende akselerasjon agS er mindre enn utelatelseskriteriet for lav seismisitet
agS<0,91m/s2.
Dimensjonering for jordskjelv kan derfor utelates.

5 VURDERING/KONKLUSJON

Prøvegravingen viser masser av torv/myr over velgradert sandig grus over fjell. Det ble gravd ned til
maks dybde 3.0 m. Torv/myr massene har varierende tykkelse og fjellflaten under antas å værerelativ
kupert. Torv og myr må fjernes samt at fjellmåsprenges borttil å få jevn flate for fundamentering.
Fjellflaten bør undersprenges 1.0 munder fundameteringsnivå.

Utgraving av torv/myr vil medføre at grunnvannsnivået vil bli senket. Det kan forårsake at nærliggende
konstruksjoner vil få setninger. Det må undersøkes hvordan hus på sørog vestsiden av tiltaket er
fundamentert for å avgjøre om det vil ha konsekvenserhvis grunnvannsnivået endres.

Geomidt AS ser ingen geotekniske problemer med tiltaket.

Mvh

Halldór Berg Sigmundsson

GeoMidt AS, Melhus den 09.07.2019
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Oversiktskart Lyngåsveien, Frøya Oppdrag 20190214G

Prosjekt
Nytt forretningsbygg

Gnr/Bnr 10/32
Frøya kommune

Dato / sign
09.07.2019/ Halldór Berg

Tegning 101
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Skrednett.no kvikkleirekart Oppdrag 20190214G

Utenfor registret kvikkleiresoner Prosjekt
Nytt forretningsbygg

Gnr/Bnr 10/32
Frøya kommune

Prosjekt område er innringet Dato / sign
09.07.2019/ Halldór Berg

Tegning 102
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NGUs løsmassekart Oppdrag 20190214G

Torv/myr Prosjekt
Nytt forretningsbygg

Gnr/Bnr 10/32
Frøya kommune

Prosjekt område er innringet Dato / sign
09.07.2019/ Halldór Berg

Tegning 103
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Bilde 1. Sett i nord nordøst over området.

Bilde 2. Sett i nord over området.
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Bilde 3. GP1, dybde 1,8 meter. Skjellrester og sand i botn.
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Bilde 4. GP2, dybde 0,8 meter. Grov grus i botn.
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Bilde 5. GP5, dybde 2.8 meter. Myr ned til ca 2,5 meter,sand/grus i resterende 0.3 meter.
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Bilde 6. Sett i sørmot GP3.



1

0

/

3

2

1

1

0

/

9

4

1

0

/

1

4

6

1

0

/

2

3

2

1

0

/

3

9

1

0

/

5

9

1

0

/

3

2

1

0

/

3

8

1

0

/

6

7

1

0

/

6

7

1

0

/

6

7

1

0

/

2

5

1

0

/

1

3

1

0

/

3

7

1

0

/

5

1

0

/

6

7

1

0

/

6

7

1

0

/

3

2

1

0

/

1

3

1

0

/

2

5

1

0

/

3

7

F

7

1

4

F
7
1
4

F
71
4

1

6

6

5

1

0

2

0

A

2

0

B

1

0

/

1

4

6

1

7

1

6

/

4

3

1

0

/

2

3

2

1

0

/

3

2

1

1

0

/

3

2

2

1

0

/

3

2

1

0

/

3

7

1

0

/

3

8

1

0

/

3

9

1

0

/

5

9

1

0

/

6

7

1

0

/

6

7

1

0

/

9

4

1

0

/

1



BP Prøve Dybde [m] Kurve Jordartsbetegnelse Telegr. % < 20 µm
BP2 1 1 Sandigig grus, velgradert T1 28 0
BP5 1 2,8 Grusig sand, ensgradert T1 5 0
BP7 1 0,8 Grusig sand, middels gradert T1 10 0
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Vurdering av alternativ plassering og grunnlaget for den valgte plassering av
tiltaket:

Kort historikk –behovet for ny plassering:
Coop Hamarvik har i siden stiftelsen i 1942 hatt en sentralt plassert butikk på Hamarvika.
Dagens dagligvarebutikk og byggmix ville fortsatt hatt en sentral plassering dersom Frøya-
tunellen hadde blitt plassert der den opprinnelig var planlagt. Da ville hovedveien til Frøya
gått rett forbi butikklokalene.

Dessverre ble tunellen flyttet pga. en møtte dårlige bergarter etter at tunellarbeidet var
startet. Dette medført at Coop Hamarvik fikk en plassering som knapt var synlig fra
hovedveien. I tillegg hadde bedriften over år vokst i størrelse slik at det tilgjengelige areal på
nåværende plassering ikke blir tilstrekkelig, noe som igjen medfører urasjonell drift.

Bedriften er i dag klemt mellom veier på to sider og boligbebyggelse, noe som medfører av
videre utvidelse på nåværende plassering ikke er mulig. At all biltrafikk og tungtrafikk til og
fra bedriften skal gå igjennom et boligfelt fremstår heller ikke som spesielt hensiktsmessig
sett i forhold til trafikksikkerhet.

Undersøkelser om ny plassering:
For å unngå at bedriften ble helt utkonkurrert besluttet styret at det skulle undersøkes
alternative plasseringer for bedriften. I forhold til ny plassering ble det lagt vekt på følgende
kriterier:

• Lokalisering på Hamarvika - Bedriften har hatt sin lokalisering på Hamarvik i over 75
år og vi har også vår kundekrets her. I tillegg er Hamarvik/Flatval de områdene hvor
det er størst vekst i boligbyggingen på Frøya slik at nærområdet har behov for
butikk.

• Plasseringen skulle være samfunnsmessig og forretningsmessig forsvarlig
• Tilgjengelighet og nærhet til eksisterende infrastruktur var viktig.
• Plasseringen skulle være minst mulig i konflikt med omgivelsene.

Først ble det undersøk om det forelå ledige regulerte næringsarealer innenfor nærområdet.
På vedlagte kart (vedlegg 1) er dagens plassering avmerket (pkt. 1). På Hamarvika fantes det
bare to områder som var regulert til næringsformål. Det ene arealet lå på Nabeita, men
arealet var allerede opptatt med etablert virksomheter –pkt. 2 i kartvedlegget. Det samme
var situasjonen på Hamarvik Næringspark (pkt. 3 i vedlegget) og på Nordhammervika (pkt. 4
i vedlegget). Sistnevnte ville dessuten vært utenfor Hamarvikområdet og vil ikke hatt et
boligområde i nærheten som er en forutsetning for å drive dagligvarebutikk.

Etter det ble avklart at det ikke fantes tilgjengelige regulerte områder ble det sett på andre
området til en alternativ plassering. Innenfor Hamarvika var det 4 alternative områder som
ble vurdert til å være anvendelig til formålet. Disse er avmerket i kartvedlegg 2.

Alternativene 1 –2 ble relativt raskt avskrevet ettersom dette er områder med mye fulldyrka
jord og at det ville kunne være i konflikt med omgivelsene pga. funksjonsblanding. Område
nr. 3 ville også få utfordringer i forhold til funksjonsblanding og ville videre kunne få



utfordringer i forhold til en hensiktsmessig avkjørsel. På sistnevnte var det heller ikke noen
interesse til et slikt tiltak fra grunneiersiden.

Området som en til slutt landet på (alternativ 4) oppfylte alle de kriteriene som var satt opp.
Området ligger innenfor Hamarvika, plasseringen tilsier en forsvarlig både forretningsmessig
og samfunnsmessig, tilgjengeligheten og nærheten til eksisterende infrastruktur er tilstede
og en utbygging her vil være i liten konflikt med omgivelsene bl.a. på grunn av veldig
begrenset bebyggelse i nærheten.

Det var videre en fordel at området lå i umiddelbar nærhet til et busstopp slik at kunder også
kan nå butikkene ved bruk av kollektivtransport. Denne plasseringen medfører videre lett
tilgang til vei, vann, kloakk og elektrisitet ettersom alt dette er tilgjengelig i umiddelbar
nærhet til tomta. Det er videre vedtatt at det skal etableres gang- og sykkelsti mellom
reguleringsområdet og fylkesveien.

Landbruksinteressene var også minst berørt ved å velge alternativ 4. I likhet med mye av
utmarka på Frøya, er også dette området i dag brukt til villsaubeite. Området har begrenset
landbruksmessig verdi. Det vises i den anledning til rapport fra Norsk Landbruksrådgivning.

De andre alternative plasseringene ville berørt områder med mye høyere landbruksmessig
interesse, særlig alternativ 1 og 2 hvor arealene besto i stor grad av fulldyrka jord.

Ut ifra de foreliggende forhold, hvor de forskjellige forhold skulle avveies mot hverandre,
kom alternativ 4 helt klart ut som det beste alternativet, til tross for at det går på bekostning
av beitet til villsau. For å sette det litt i perspektiv har Frøya kommune en villsaubesetning på
over 3000 dyr. Når det gjelder krav til beiteareal blir det ofte satt til 20 da. utmark pr. dyr.
Det medfører at den arealinnskrenkningen i villsaubeite som tiltaket medfører tilsvarer
statistisk beitearealet for litt over 1 villsau.
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Oppdragsnavn: Bistand regulering Lyngåsvegen Avkjørsel 
Oppdragsnummer: 628414-01 
Utarbeidet av:  Joachim Salomonsen 
Dato: 25.03.2020 
Tilgjengelighet:  Åpen 

NOTAT Vurdering av nytt kryss for Lyngåsvegen 
 

  

Kystplan utarbeider reguleringsplan for Hammervolden næringsområde på Frøya. Asplan Viak har her 
bistått med prosjektering og vurdering av nytt kryss fra Fv714, som vil erstatte ekst. avkjøring til 
Lyngåsveien. Se vedlagte plantegninger for utforming av nytt kryss, GS-veg og sporingskurver. 

TRAFIKKMENGDE 

Oppgitt trafikkmengde fra Vegdatabanken for FV714 er omkring 2000 kjt/døgn, og beregnet ÅDT til 
næringsområde og Lyngåsveien er 816 kjt/døgn. Det er vanlig å benytte omkring 15 % som estimat 
på maksimal timestrafikk, og dette gir da verdier på 300 kjt/time for Fv714 og 122 kjt/time for 
Lyngåsveien. 

KRYSSUTFORMING 

Trafikkmengden er såpass høy at ny avkjøring må utformes som et fullverdig kryss. De estimerte 
tallene for maksimal timestrafikk er derimot ikke så høye at det utløser krav om kanalisering, 
venstresvingefelt eller høyresvingefelt. Under er vist figur for behov for kanalisering, verdien for B vil 
være halvparten av total timestrafikk i dimensjonerende time (trafikk i en retning): 

 

  



 
NOTAT 
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DIMENSJONERENDE KJØRETØY OG KJØREMÅTE  

I fylkeskommunen sin høringsuttalelse er det satt krav om kjøremåte A for vogntog. Asplan Viak vil 
fraråde krav av kjøremåte A, og heller legge til grunn kjøremåte B. Årsaken til dette ligger i at FV714 
har en vegbredde på omkring 6 m, og da en tilgjengelig asfaltert kjørebredde (inkl skulder) på 3 m 
innen eget kjørefelt. Et vogntog har dimensjonerende bredde 2,60  iht. håndbok N100, og da er det 
minimalt med plass til sporing på de 3 m en har tilgjengelig på Fv714. Denne vegen burde hatt en 
vegbredde på 7,5 m tilsvarende vegklasse Hø2 iht. håndbok N100 for at kjøremåte A skulle vært 
mulig å gjennomføre uten å bygge et meget stort og utflytende kryss. En bredde på 6 m gjør at en må 
etablere meget slak avrunding av krysset for å gi tilstrekkelig plass til hengeren på vogntoget som vil 
spore inn i kurven. Dette gir da et utflytende kryss, som har flere negative konsekvenser: 

- Dårlig plassering av kjøretøy som skal ut av krysset med derav uheldig sikt mot venstre 
- Mulig å ha høy hastighet gjennom krysset som vil være spesielt uheldig for kryssende GS-veg 
- GS-vegen vil få en lang kryssing av kjøreveg 
- Stort arealbeslag 

En kunne vurdert kanalisering, men dette er ikke nødvendig iht. krav i håndbok N122, og sett 
sammen med vegbredden på Fv714 ville dette skapt et betydelig større arealbehov for å sikre 
tilstrekkelig plass til alle sporingsbevegelser. 

Kjøremåte B medfører at et vogntog vil trenge hele arealet i Lyngåsveien over de første 30 meter, og 
dersom det allerede står en bil som skal ut av krysset må vogntoget da vente til denne har kjørt. 
Dette vil dog være en tilnærmet lik situasjon med at en kommer fra sør, og venter på motgående 
trafikk fra nord for å kunne svinge inn. Da en ikke er over terskelverdi for venstresvingfelt, ser vi ikke 
at dette er et reelt problem. Videre er det kun 50 m inn til avkjøring til næringsområdet som vil skape 
den største trafikken, og hele området er meget oversiktlig med gode siktlinjer. Det er derav å 
forvente at andre kjøretøy som skal ut i Lyngsåveien vil vente og gi plass for et vogntog som skal inn 
til næringsområde. Vi vil videre bemerke at sporing for lastebil viser at denne kan kjøre inn selv om 
det står en personbil som skal ut, og dermed får disse to i samspill kjøremåte A. Står det derimot et 
større kjøretøy som skal ut av krysset, må lastebilen vike for denne i likhet med vogntog.  

En total vurdering av situasjon med fokus på å minimere arealbehovet og skape en tryggest mulig 
løsning gjør at Asplan Viak anbefaler kjøremåte B for vogntog og at krysset utformes uten 
kanalisering. 

PLASSERING AV KRYSS IFT. BUSSHOLDEPLASS 
På motsatt side av Fv714 er det en ekst. bussholdeplass adskilt med rabatt fra fylkesvegen. Denne 
brukes av busser i begge kjøreretninger, totalt omkring 10 busser i hver retning per dag. Det 
foreligger ingen krav om plassering av kryss ift. bussholdeplass i Statens vegvesen sine håndbøker, 
men en bør generelt unngå å plassere kryss og avkjørsler inn mot bussholdeplasser da dette skaper 
utflytende kryss og til en viss grad uklare avgrensninger.  

Når bussholdeplass og kryss er plassert på hver sin side av vegen er problematikk med plassering nær 
hverandre minimal. Høringsuttalelsen til Trøndelag fylkeskommune gir ikke et absolutt krav til hvor 
stor flytting som er ønsket, men krysset er nå flyttet 7 m nordover for å skape et skille mellom 
utkjøring fra bussholdeplass og innkjøring til krysset. En buss vil da være kommet ut i kjørebanen før 
krysset starter, og et kjøretøy som skal svinge nordover fra Lyngåsveien vil da uten noen form tvil ha 
vikeplikt for bussen. Asplan Viak vurderer foreslått utforming til å gi et tydelig skille mellom 
bussholdeplass, fylkesveg og kryss og kan ikke se at kombinasjon av bussholdeplass og kryss skal 
skape noen farlige situasjoner. Vi vil videre bemerke at det er et meget begrenset antall busser som 
skal kjøre inn og ut av bussholdeplassen, sjelden mer enn 1 buss pr time.  



Sol- skyggeanalyse Hammervolden næringsområde 
 

20. april kl. 08.00 



Sol- skyggeanalyse Hammervolden næringsområde 
 

20. april kl. 16.00 



Sol- skyggeanalyse Hammervolden næringsområde 
 

20. juli kl. 08.00 



Sol- skyggeanalyse Hammervolden næringsområde 
 

20.juli kl. 16.00 



Sol- skyggeanalyse Hammervolden næringsområde 
 

20. september kl. 08.00 



Sol- skyggeanalyse Hammervolden næringsområde 
 

20. september kl. 16.00 



Sol- skyggeanalyse Hammervolden næringsområde 
 

20. desember kl. 11.00  



Sol- skyggeanalyse Hammervolden næringsområde 
 

20. desember kl. 14.00 
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FRØYA KOMMUNE

Overordnet VA-plan

Coop HamarvikHammervolden Næringsområde

TEGNFORKLARING

Vannledning

Spillvann

Overvann

Vann/avløp påkobles det planlagte  ledningsnettet langs
hovedvei.

Dimensjonering av ledninger og plassering av kummer 
vil bli avklart i detaljer plan som  leveres i forbindelse 
med søknad om byggetillatelse.
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Tilbakemeldingsskjema vedr . merknadsbehandlingen av Hammervolden Næringsområde 

Innspill Kommentar 

Trøndelag Fylkeskommune 

Varsler innsigelser, ønsker å flytte avkjørselen lengre nord av hensyn til 
bussholdeplassen 

Endrer i Kartet 
Flytte avkjørslene ca 6 m nord.  I plankartet 
 
Legger inn endringer i beskrivelsene  punkt 5.9 

Ønsker at kryssing av G/S trekkes 5 m bort fra vegkanten til fv714  Endrer i Kartet 
Justere  plankartet 

Ønsker rekkefølgekrav om byggeplan Lagt inn i bestemmelser i punkt  i §7  . se begrunnelse fra Asplan Viak vedlegg 13 

Gjennomføringsavtale  Lagt inn i bestemmelsen. Se §5 punkt e) 

Rekkefølgebestemmelser som sikrer gang-og sykkelveg ferdigstilles før 
område åpnes for handel 

Legges inn i bestemmelsene, se §7 punkt d) 
 

Trøndelag fylkeskommune ønsker tilrettelagt krysningspunkt over 714 før 
det åpnes for handel.  

Kryssingen er planlagt i en egen plan .   
Legger inn i bestemmelsene §7 punkt d) 
 

Fylkesmannen 

Fylkesmannen fremmer innsigelser av hensyn til rødlistearter Endrer i Kartet 
Et område registrert med  rødlisteart. Dette ligger i utkanten av planen. Beholder 
planavgrensningen som før men  fjerner  byggeområde  og gjør om til  opprinnelig  
formål - LNF område. 
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Fremmer innsigelser i forhold til støy. 
Krever dokumentasjon   
Støy for støyfølsomme bebyggelser  i bruk men også i anleggsperioden 

Det er utarbeidet en støyrapport.  
Resultatet viser at det ikke er krav til støytiltak. 
Legger inn  nytt punkt i bestemmelsene  §8 
 
Det er ikke krav om støytiltak, men legger inn en mulighet for å bygge en jordvoll eller en 
støyskjerm hvis det blir et tema i fremtiden. 
Se punkt i bestemmelsene §7 punkt  f)  
 
Revidering av beskrivelsene  punkt 5.11.   
 
  

Utnyttelsesgrad 
Ønsker en minimum og maksimum utnyttelse av arealet 

Endrer i Kartet 
Lagt inn i kartet  min og maks  . samt lagt inn i bestemmelsene  §4 .1 punkt c) 
Endringer i beskrivelsene  pnkt 3.3.1.1. 

Parkeringsplasser 
Ønsker en minimum og maksimum utnyttelse  

Lagt inn i bestemmelsene  §4.1 punkt g) 
Endringer i beskrivelsene  pnkt 3.3.1.1. 

Kommunen 

HC-parkeringsplasser Legges inn i bestemmelsene §4.1 punkt h) 
 

El-plasser Ingen bestemmelser men en mulighet  

Parkering for Bo-bil og  bil m/henger Ingen bestemmelser men en mulighet 

NVE 

Overvannshåndtering 
Anbefaler at det dokumenteres behovet for infiltrasjon og 
grunnvannstand for å oppfylle kraven i TEK 17 og at det søkes infiltrasjon 
og forrøyning for å unngå overbelastning av overvannsystemet 

Lagt inn i bestemmelsene §5 e) 
 
Blir prosjektert i forbindelse med byggesøknaden 
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Private aktørere 

Annikken Kvernø  mener at planen medfører mere støy og innsyn  Ingen endringer 
 
Støyrapport viser at naboer ikke blir mere berørt 
  

Roar Mikalsen har eiendommen nærmest  de nye byggene. 
Han ønsker å flytte avkjørsel sin avkjøring. 
Mener trær må fjernes/beskjæres, lavere fartsgrense langs Lyngåsveien  

Ingen endringer  
 
Avkjørsel blir ikke flyttet grunnet perforering av landbruksareal. 
Kommunen driver pr dato å fjerne slike trær i område. Regner med at dette også blir 
gjort her. 
Tiltakshaver ser muligheten til å setter opp et 30km/t fartsgrense i starten på 
Lyngåsveien 
 

  

  



Fra: Tore Forbord [torfo@trondelagfylke.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: Beate Gamst Sjåland [beasj@trondelagfylke.no]; 'FYLKESMANNEN I TRØNDELAG' 

[postmottak@kmd.dep.no]; Espen Skagen [Espen.Skagen@froya.kommune.no] 

Sendt: 18.08.2020 13:07:57 

Emne: Reguleringsplan for Hammervolden næringsområde, 10/1 i Frøya kommune 

Vedlegg: image001.png 

 
Vi viser til vår uttalelse datert 14.02.2020 til reguleringsplanen hvor vi satte bl.a satte flg krav: 
 
Ang plassering og utforming av kryss Lyngåsvegen/fylkesveg 714. 
Tilrettelagt krysning over Fv 714. 
Kryssing av Lyngåsvegen (g/s-veg), må trekkes 5 m bort fra vegkanten til fv 714 
Rekkefølgebestemmelser for gang- og sykkelveg langs fv 714 
Byggeplan og gjennomføringsavtale 
 
Vi forholder oss bl.a til flg reguleringsbestemmelser: 
 
5.1 Veg (2010) 
a) Dette er veg som vises som område SV i plankartet. 
b) Den nye delen av vegen som vises i plankartet skal ha en bredde på 5m eksisterende veg er 4 
m. 
c) Ved etablering av ny veg skal det gjøres en vurdering og dokumentering av påvirkningen 
utbygging kan få i forhold til grunnvann og nedsiging på naboeiendommer som følge av 
dette. Eventuelle tiltak skal settes inn dersom det er behov for det. 
d) Ny avkjørsel skal opparbeides i henhold til Statens vegvesen sine håndbøker. 
e) Det settes krav om en gjennomføringsavtale med Trøndelag Fylkeskommune ved 
etableringen av ny avkjørsel. 
 
§ 7 REKKEFØLGEKRAV 
a) Det skal etableres støyskjerming i form beplantning mot naboeiendom gnr. 10, bnr. 39 så 
snart den nye avkjørselen er etablert. 
b) Så snart avkjørsel fra Fv. 714 er flyttet skal det settes opp bom ved innkjøring til Lyngåsveien. 
c) Før ny avkjørsel kan bygges, skal det foreligge en byggeplan for arbeide. Denne skal 
godkjennes av vegeier. 
d) Før det åpnes for handel på området, skal gang- og sykkelvegen være opparbeidet. Videre 
skal krysningspunkt over fv 714 være ferdigstilt. 
 
 
Ved at krysset er flyttet 6 m lenger østover er vår krav om plassering etterkommet. 
 
Utforming av nytt kryss etter kjøremåte B kan aksepteres, jfr notat fra Asplan Viak 25.03.2020. 
 
Tilrettelagt kryssing av fv 714 for gående: 
Nye gangfelt anlegges ikke ved fartsgrense 60 km/t eller høyere. 
Vi anbefaler imidlertid at det etableres et såkalt tilrettelagt kryssingspunkt over fv. 714. Dette tiltaket 
skiller seg fra ordinære gangfelt ved at det ikke skiltes eller merkes opp i vegbane. Tiltaket omfatter 
nedsenket kantstein, for å synliggjøre plassering av punkt.  
Krysningspunktet bør anlegges med forsterket belysning. Andre sikkerhetstiltak som kan anvendes ved 
etablering av slike krysningspunkt er trafikkøyer, siktutbedring og/eller rumlestriper. Slike tiltak må 
vurderes ut fra formålstjenlighet.  
 
Krysningspunkt for gående over fv 714 er vist i vedtatte detaljreguleringsplan for Nordhammaren 
boligområde og må altså ferdigstilles før området åpnes før handel. 
 



 
Med vennlig hilsen  

Tore Forbord 

 

 

  

Tore Forbord 
Rådgiver 
Seksjon kommunal  
Skype: torfo@trondelagfylke.no 
74 17 52 28 

74 17 40 00 (sentralbord) 

www.trondelagfylke.no 

 



       
       
E-postadresse: 
fmtlpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

 Besøksadresse: 
Strandveien 38, Steinkjer 
Prinsens gt. 1, Trondheim 

 Telefon: 74 16 80 00 
www.fylkesmannen.no/tl 
 
Org.nr. 974 764 350 

  Vår dato:  Vår ref: 

  12.08.2020  2018/17231 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  30.07.2020  17/2641 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Thomas Møller, 74 16 81 26 
  
 
 
  

Frøya kommune 
Postboks 152 
7261 SISTRANDA 
 
 

  

 

Vedrørende anmodning om at innsigelse trekkes - reguleringsplan for 
Hammervolden næringsområde - Frøya 10/1 m. fl. 

Det vises til deres henvendelse av 30.07.20 med anmodning om at Fylkesmannens innsigelse som 
støymyndighet frafalles. 
 
Frøya kommune har revidert planbestemmelsene for å imøtekomme innsigelsen. 
 
Den nye planbestemmelsen er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger som på bakgrunn av denne 
har følgende vurdering: 
 
Dersom kommunen vedtar følgende tillegg til bestemmelse § 7 e) er innsigelsen imøtekommet: 
 
Før byggetillatelse blir gitt, skal det utarbeides en plan for håndtering av støy og støv i 
anleggsperioden. Planen skal sikre at støygrensene i tabell 4 (alt. tabell 5) i støyretningslinjen T-1442 blir 
overholdt.  
 
Vi ber om bekreftelse fra kommunen på at tillegget er tatt inn i bestemmelsen.  
 
 
Med hilsen 
 
Trude Mathisen (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Thomas Møller 
seniorrådgiver 

Kommunal- og justisavdelingen  Kommunal- og justisavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 240  

Arkivsaksnr.: 20/1772    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

ØKONOMISK HALVÅRSRAPPORTERING 2020  

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar den økonomiske halvårsrapporten 2020 til orientering 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Den økonomiske oversikten viser et avvik på ca. 3,4 millioner kr pr 30.06.20 i forhold til 

budsjett. Oppsettet nedenfor har ikke med en oppdatert avkastningsrapport pr 30.06. da den 

ikke ble mottatt før den 12.08. Den viser en positiv avkastning på ca. 2 millioner kr. 

Kommunen budsjetterer i samme oppsett 3,3 millioner kr i avkastning. 

 

Økonomisk oversikt pr 30.06.20 

NAVN Budsjett Budsjettendring Budsjett inkl. 
endring 

Regnskap Avvik i 
NOK 

Sum Kommunedirektør 13 815 953 2 403 395 16 219 347 13 271 678 2 947 670 

Sum Servicekontoret 6 659 726 10 000 6 669 726 7 009 582 -339 856 

Sum ramme Fellestjenester 20 475 679 2 413 395 22 889 073 20 281 260 2 607 814 

      

Sum Admin Oppvekst 12 043 326 1 046 164 13 089 490 14 741 040 -1 651 549 

      

Dyrøy oppvekstsenter 2 759 116 16 495 2 775 611 2 232 384 543 227 

Mausund skole/SFO/barnehage 2 336 620 0 2 336 620 2 185 160 151 460 

Nabeita skole 7 168 552 28 866 7 197 418 7 259 492 -62 074 

Nordskag oppvekstsenter 4 684 991 47 423 4 732 414 4 152 430 579 984 

Sistranda skole-barneskole 8 710 008 0 8 710 008 8 137 306 572 702 

Frøya ungdomsskole 7 986 573 0 7 986 573 7 458 259 528 313 

Sørburøy barne- og ungdomsskole 839 113 0 839 113 889 478 -50 365 

Nesset barnehage 3 080 888 35 052 3 115 940 2 741 809 374 131 

Musikk- og kulturskole 1 861 546 0 1 861 546 1 660 834 200 712 

Sum skolene og barnehage 39 427 407 127 836 39 555 243 36 717 152 2 838 090 

Sum ramme oppvekst 51 470 733 1 174 000 52 644 733 51 458 192 1 186 541 

      



Admin Helse og omsorg 220 743 443 647 664 390 476 804 187 586 

Sum Familie og helse 14 602 421 0 14 602 421 15 151 014 -548 594 

NAV - Sosialtjenesten - Frøya 3 338 223 0 3 338 223 4 363 622 -1 025 399 

Sum PLO 32 918 948 0 32 918 948 36 797 419 -3 878 473 

Sum BAM 19 489 234 0 19 489 234 18 946 469 542 763 

Sum Helse og mestring 70 569 569 443 647 71 013 216 75 735 328 -4 722 117 

      

Sum Kultur og idrett 4 008 422 3 425 4 011 847 4 379 359 -367 512 

      

Sum DKT 12 668 598 153 963 12 822 561 13 197 606 -375 045 

      

VAR-områder -3 822 706 0 -3 822 706 -4 075 882 253 177 

Kalkulatoriske avskrivninger/renter -4 001 500 0 -4 001 500 0 -4 001 500 

Sum VA og kalkulatoriske inntekter -7 824 206 0 -7 824 206 -4 075 882 -3 748 323 

      

Virksomhet for forvaltning 2 884 151 0 2 884 151 792 164 2 091 988 

Sum Teknisk 7 728 543 153 963 7 882 506 9 913 888 -2 031 380 

      

Frie inntekter. -170 381 
870 

-1 791 860 -172 173 730 -178 105 024 5 931 294 

Finans 8 663 229 -1 002 978 7 660 251 13 704 558 -6 044 307 

      

SUM Frøya kommune pr 30.06.20 -7 465 695 1 393 592 -6 072 104 -2 632 439 -3 439 667 

 

 

Vurdering: 

 

Avviket på ramme fellestjenester skyldes i hovedsak mottatte midler for Øya-prosjektet. I 

denne rammen er det merforbruk i forbindelse med boligene som benyttes i ROP tjenesten, ca. 

1,6 millioner kr.  

 

Oppvekst har et positivt avvik i forhold til budsjettet på 1,2 millioner kr. I hovedsak er dette 

besparelser på driften for å håndtere driften andre halvår 2020.  

 

Helse og mestring har et negativt avvik på 4,7 millioner kr. Dette skyldes utfordringer i 

driften som er tidligere belyst i kommunaldirektørens sak om nedtrekket på kommunens 

budsjett.  

 

Teknisk har et negativt avvik på ca. 2 millioner. Dette skyldes i helhet kalkulatoriske 

avskrivninger og utgifter. Dette blir ikke praktisk gjennomført før årsavslutningen. Isolert har 

Drift og kommunalteknikk et lite merforbruk på 375 000 kr, mens Forvaltning har et 

mindreforbruk på 2 millioner kr. Dette skyldes ledige stillinger og midler som skal utbetales til 

i løpet av året. 

 

Kommunen har et positivt avvik på frie inntekter, som skyldes ekstrautbetalinger i 

rammetilskuddet i forbindelse med Korona-epidemien. 

 



Finans har et negativt avvik, som i hovedsak skyldes ikke ført avkasting på portefølje hos 

Grieg og et større avdrag på lån enn budsjettert.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Totalt for kommunen så er det pr 30.06.20 et negativt avvik på ca. 1,5 millioner kr, hvis 

avkastingen på porteføljen tas med.  

 

I denne ligger også en betydelig reduksjon i budsjettet som en følge av at kommunens 

inntekter ble tatt ned 20 millioner kr i budsjettvedtaket. Det er spesielt Helse og mestring som 

ikke når sine sparekrav. Kommunedirektøren vil orientere om dette i egen sak. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 150  

Arkivsaksnr.: 20/459    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 

Frøya eldre- og brukerråd 

Kommunestyret 

 

TILTAK FOR Å NÅ BUDSJETTMÅL FOR 2020. OMSTILLINGS OG 

EFFEKTIVISERINGSTILTAK MED KONSEKVENSBESKRIVELSER 

 

Forslag til vedtak: 
1. For å nå årets budsjettmål vedtar Kommunestyret de foreslåtte effektiviserings og 

omstillingstiltak kommunedirektøren foreslår innenfor hvert rammeområde, som vist i 

tabeller i punkt 6 i saksfremstillingen, merket «nye tiltak» 

 

2. Kommunestyret forutsetter at videre utredning og iverksetting av tiltak med langsiktig effekt 
skjer i tett samarbeid med alle berørte parter slik omstillingsarbeidet har vært langt opp så 

langt. 

 
3. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren har stram økonomistyring, og at det lages 

et opplegg for gjennomføring av omstillingstiltak innenfor trepartssamarbeidet 

(administrasjon, tilltitsvalgte og politikere) som kan vise forpliktende framdrift, ansvar og 
ressursbruk løpende. 

 

4. Omstillingstiltak med helårsvirkning for 2021 og planperioden utredes videre og 

konkretiseres ytterligere i kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram med 
økonomiplan 2021 – 2024. 

 

5. Kommunedirektøren foretar budsjettjustering i egen sak som følge av dette vedtaket 

 

 

 

Vedlegg: 

 
ROS analyser fra rammeområdene helse, oppvekst og teknisk på foreslåtte effektiviseringstiltak 

Saksprotokoll, FSK 30.04.20 sak 117/20 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   
 

1. Bakgrunn for saken: 



 

Kommunestyret vedtok 19.12.2019 at det skal gjennomføres en omstillingsprosess med et 

effektiviseringskrav på 16.5 mill. kr for 2020. Tiltakene som foreslås skal være konsekvensutredet.  

 
Kommunestyresak 207/19, punkt 7: Rådmann vil vurdere fortløpende effektiviseringstiltak, med 

fokus på ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden 

 
Verbalt: 

o Rådmann bes legge frem en plan for effektivisering på de ulike rammeområdene, både på kort og 

lang sikt- tiltakene skal konsekvens- utredes. 
o Det nedsettes et omstillingsutvalg.  

o Inndekning til økning i driftsbudsjett 10 millioner fra disposisjonsfond 

o Resterende nedtrekk fra rammeområdene 

 
Tiltak for 2020 legges med dette fram for politisk behandling. Saken inneholder også tiltak for 2021, 

slik at kommunestyret kan se et helhetlig opplegg for hvordan kommunen kan oppnå balanse i 

økonomien.  
 

2. Det faktiske omstillingsbehovet 

 
o Kommunestyret vedtok gjennom handlingsprogram 2020 og økonomiplan 2020-2023, at det 

skulle gjennomføres en effektivisering på ca. 16,6 mill. kr. i 2020 for å få et bærekraftig budsjett i 

balanse.  

 
o Når regnskapet for 2019 var klart, viste dette et merforbruk i drift på ca. 16 mill. kr. I tallet ligger 

svikt i finans, og overforbruk på drift, i hovedsak innenfor ramme helse og mestring på ca 9 

millioner kroner. Dette gjelder hhv barnevern, NAV sosial og pleie og omsorg- i hovedsak nye 
ressurskrevende brukere. I tillegg har kommunen fått en krevende ROP tjeneste i 2020 som vi vet 

pr d.d. vil kreve flere ressurser enn de har i dag.  

 

Flere av utgiftene innen helse er av varig karakter og ville bidra til å gjøre 2020 enda mer krevende.  
 

I driftsbudsjettet for 2020 ble helse styrket med 2,5 millioner kroner. Likevell ser en av regnskapstall 

pr 1. halvår 2020 at ramme helse og mestring vil få utfordringere med å holde rammen også i 2020. 
dette gjelder pleie og omsorgstejenesten, NAV og ROP (rus/psykisk helse) 

 

Regnskapstall 1. halvår 
 

Totalt omstillingsbehov for kommunen se dermed slik ut pr 11.08.20: 

 

Effektiviseringskrav i budsjett 2020:  16 600 mill kr 
Estimert merforbruk helse 2020:  5 mill kr (anslag) 

  

Totalt omstillingsbehov 2020   21 600 mill kr 

 

Dette er et betydelig beløp og utgjør 6,2 % av netto driftsrammer for 2020. 

 
Samlet omstillingsbehov er derfor stort. 

 

 

 
 

Dagen sak legger fram to typer tiltak til politisk behandling: 

 



1. Tiltak som gir effekt for 2020. Noen av tiltakene er allerede iverksatt etter vedtak i FSK 

30.04.20. 

 

2. Tiltak som må utredes og planlegges videre for å kunne iverksettes og gi helårseffekt i 
2021 og planperioden. Tiltakene under pkt. 2 legges fram for politisk behandling nå for å få 

en prinsipiell tilslutning på retning og type tiltak. Dette slik at administrasjonen kan gå 

videre med utredning og planlegging av tiltakene for å oppnå effekt fra 2021.  
 

De konkrete forslagene må deretter legges fram og behandles av kommunestyret gjennom 

Handlingsprogram med økonomiplan 2021 – 2024. 
 

Kommunedirektøren har følgende oppfordring når det gjelder den politiske behandlingen av saken: 

o Kommunestyret behandler tiltakene for 2020-2021 som en helhet. Dersom tiltak tas ut, bør 

andre tiltak (som gir tilsvarende innsparing i kroner) tas inn. 
o Dersom kommunestyret ønsker å se på andre tiltak enn de som er nevnt, bør disse i størst 

mulig grad konsekvens-/ROS-vurderes før de vedtas. 

 

3. Arbeidet med omstillingsprosessen: 

 

I forbindelse med budsjettbehandlingen av budsjett og handlingsprogram for 2020 – 2023 ble det 
vedtatt å nedsette et omstillingsutvalg for å se på hvordan kommunens rammer skulle ta inn 

nedtrekkene på budsjettet som følge av mindre inntekter til kommunen.  

 

Omstillingsutvalg ble nedsatt i januar 2020, og består av 3 arbeidsgiverrepresentanter, 2 
arbeidstakerrepresentanter og hovedverneombud. Utvalget har hatt møte hver uke og har vurdert alle 

ledige stillinger fortløpende. Gjennom dette har kommunedirektøren opprettet en stillingsbank. Alle 

virksomhetsledere har gjennom denne prosessen hatt et «stående» krav om innsparing.  
 

Hvert rammeområde har opprettet en arbeidsgruppe for omstilling. I arbeidsgruppen sitter 

plasstillitsvalgte og vernetjeneste sammen med arbeidsgiverrepresentanter. 

 

4. Saksgangen: 

 

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at innsparingene er allerede vedtatt i budsjett for 2020, det 
er tiltakene for å nå budsjettmålene som her er til behandling. Tiltakene er beskrevet i punkt 6 i 

saksfremstillingen. 

 
Noen av tiltakene er allerede vedtatt – disse står merket i tabellene «vedtatt i FSK 30.04.20» 

 

De nye foreslåtte tiltakene er merket «nye tiltak»  

 
Eventuelle endringer som medfører at budsjettmidler skal flyttes fra en ramme til en annen (eks. fra 

fellestjenester til teknisk), skal budsjettjusteres i egen sak.  

 
Kommunedirektøren vil komme med en slik sak etter av denne saken er ferdigbehandlet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedtatt innsparingskrav pr ramme: 
 

 
 

Nedtrekket har vært til politisk drøfting og behandling i flere runder  

 
Først det opprinnelige vedtaket om 3 % nedtrekk: 19 desember 2019 

Så de tiltak som ble fremlagt for FSK (som KST etter delegering): 30.04.20 

 
I dagens sak vises frem de tiltak som ble vedtatt i FSK 30.04.20 og forslag til nye tiltak, dvs 

ytterligere innsparingskrav på grunnlag av FSK sitt vedtak  

 

5. Gjennomføringsfasen 

 

Det er til dels krevende forslag til omstillingstiltak som foreslås. Derfor blir det viktig og nødvendig 

med god dialog og tett samspill med politisk nivå og ansatte når tiltakene mer konkret skal utformes 
og gjennomføres. 

 

En viktig fase i omstillingsarbeidet har vært å forberede/utrede/foreslå tiltak slik som det er gjort så 
langt. En minst like stor og krevende jobb er den som kommer etter kommunestyrets vedtak – å 

gjennomføre tiltakene og faktisk oppnå den effektivisering som tiltakene er ment å gi. 

 
Viktige forutsetninger for å lykkes med gjennomføringen slik kommunedirektøren ser det, er: 

 

o Det må utarbeides gjennomføringsplaner slik at ledelse/politikere/ansatte løpende kan følge med 

på status for gjennomføringen, og her må ansvar/suksessfaktorer/fallgruver være tydelige. 
o Det må kommuniseres åpent og tydelig om konsekvensene av tiltak. 

o Økonomi skal ses i sammenheng med kvaliteten på tjenestene og dialog med 

innbyggerne/næringsliv; Frøya jobber etter tankegangen helhetlig styring. 
o Trepartssamarbeidet må være sentralt for å unngå omkamper om tiltak. 

o Det må kunne sies stopp dersom tiltak har utforutsette konsekvenser. I så fall må andre typer 

tiltak gjennomføres. 

o Det nye driftsnivået som omstillingen gir, må kunne holdes over tid. Kommunen kan ikke bruke 
mer penger enn det som er disponibelt. Det er derfor viktig samtidig å jobbe med kultur for god 

økonomistyring og budsjettdisiplin. 

o Helhetlig styring og gevinstrealisering skal være bærende prinsipp i omstillingsarbeidet. 
 

 

 

 

 

Handlingsprogram 2021 og økonomiplan 2021-2024 

 



Gjennom arbeidet med denne saken har kommunedirektøren kommet langt på vei med forberedelser 

til handlingsprogram 2021 og økonomiplan 2021-2024.  Enkelte tiltak som ligger inne i tabellene og 

som gjelder for 2021, vil det bli jobbet videre med og de vil bli lagt inn i handlingsprogram med 

økonomiplan 2021 - 2024. Det er imidlertid viktig at kommunestyret tar prinsipielt stilling til disse 
tiltakene nå dersom de skal kunne iverksettes fra 1.1.2021 og dermed gi helårseffekt for 2021. 

 

 

6. Effektiviseringstiltak innenfor hvert rammeområde 

 
Utfyllende konsekvensanalyser av tiltakene ligger vedlagt saken 

 

Ramme fellestjenester 
Tiltak for å komme inn i 

vedtatt ramme 

Virknings 

Tidspunkt 

Anslått 

besparelse i 

2020 

Anslått 

besparelse i 

2021 

Konsekvenser 

Vedtatt i FSK 30.04.20     

Inndragelse av bolig- og 

tilflyttnings-koordinator  
 

01.01.20 665 000 kr 665 000 Oppgavene overføres 

andre 

Inndragelse av 50% 

samfunnsplanlegger stilling 

01.01.20 700 000 kr 300 000 kr Oppgaven legges til 

teknisk forvaltning 

Redusere bruk av 

konsulenter 

01.01.20 250 000 kr 250 000 kr Bruke egne ansatte,  

kan gå mere tid 

har ikke all 

fagkunnskapen innomhus 

Holde tilbake ledige 

stillinger ut 2020 

01.01.20 900 000 kr  Flere oppgaver på de som 
er på jobb. Enkelte saker 

tar lenger tid 

Brukerombudstilling holdes 

ledig ut året 2020 

01.01.20 120 000 kr  Ivaretas av det statlige 

brukerombudet, eldre og 

brukerråd mangeler en 

repr. i sitt utvalg 

Nye tiltak  

 

    

Vakanser/sykemeldinger  230 000   

 

Ekstra innsparinger 

servicesenter 

 

  

200 000 

  

Inndragelse av 4 

fagrådgiverstillinger 
 

Obs! stillingene er 

lønnsplassert innenfor hvert 

rammeområde, og 

innsparingen vil således 

legges dit. 

 

01.09.20 

01.01.21 

400 000   

1 700 000  

 

Mer saksbehandling og 

koordinering på lederne 
 

Forutsetter at 1 stilling 

tas inn på hver av 

rammene oppvekst, helse 

kultur og teknisk 

Nedtrekkskrav  2 218 668 kr 2 218 668 kr  

Sum alle tiltak  3 465 000 kr 2 915 000 kr  

Differanse  1 246 332 kr    696 332 kr  

 

 
 

 



Ramme Oppvekst (inkl flyktningetjeneste og voksenopplæring) 
Tiltak for å komme inn i 

vedtatt ramme 

Virknings 

Tidspunkt 

Anslått 

besparelse i 

2020 

Anslått 

besparelse i 

2021 

Konsekvenser 

Vedtatt i FSK 30.04.20     

Sørburøy nedtrekk 0,5 ÅV 01.08.20  121 000  226 000 Redusert lærertetthet 

Mausund nedtrekk 0,5 ÅV 01.08.20  135 000  325 000 Redusert lærertetthet 

Sistranda bs nedtrekk 0,5 

ÅV 

01.08.20  135 000  325 000 Redusert lærertetthet 

Nesset bhg nedtrekk 0,5 ÅV 01.08.20  125 000  300 000 Redusert voksentetthet 

     

     

Nye tiltak  

 

    

Flyktnigetjenesten overføres 

til Familiens hus 

Har i dag 4,20 ÅV 

Nedtrekk 1,2 ÅV 
 

01.09.20 

 

260 000 
 

 780 000 

NY ÅV-ramme 2 ÅV 

(Flyktningkonsulent og 

programveileder). 

Overføres til Helse 
(familiens hus).  

 

Voksenopplæringen i 

prosess vedr organisering. 

Nedtrekk 0,5 ÅV 

01.09.20   

Foreslår å overføre 

deler av 

undervisningen av 
voksne til DalPro og 

undervisning av barne 

til Sistranda 

Barneskole. Kjøp av 
tjenester. 
 

Mausund OPVS 

Har i dag 7,84 ÅV og 20 

elever og 5 bhg-barn 

Nedtrekk på drift med kr 70 

tusen for 2020 og 120 tusen 

for 2021 
Nedtrekk med 0,21 ÅV 

(tidligere vedtatt 0,5 ÅV) 
 

01.08.20  127 000  276 500 

Redusert lærertetthet. 

Dyrøy OPVS 

Nedtrekk på drift med kr: 

65 tusen i 2020 og 87 tusen i 

2021. 

Midlertidig nedtrekk for 

skoleåret 20/21 med 0,20 ÅV 

knyttet til sosiallærer 
 

01.08.20  65 000  87 000 

Vil svekke arbeid med 

barn med særlige 

utfordringer. Dette 

gjelder både veiledning 

av ansatte bhg og skole 

og arbeid direkte opp mot 

barn/foreldre. Arbeid 

med læringsmiljøet. 

Redusert svømming. 

Nordskag OPVS 
Har i dag 19,55 ÅV 

Nedtrekk på drift med kr 

185 tusen i 2020 og 269 tusen 

i 2021 

Nedtrekk 1,4 ÅV 
 

01.08.20  565 000  1 179 000 

Gratis SFO delvis ut. 
Redusert svømming. Vil 

svekke arbeid med barn 

med særlige utfordringer. 

Dette gjelder både 

veiledning av ansatte bhg 

og skole og arbeid direkte 

opp mot barn/foreldre. 

Arbeid med 

læringsmiljøet. 

 



Nabeita OPVS 

Nedtrekk på drift med kr 

275 tusen i 2020 og 2021. 

Veksler (midlertidig 

nedtrekk) sosiallærer-

stillingen (0,6 ÅV) mot en 

lærer for skoleåret 20/21 ifb 

med en ekstra 1. klasse 

kommen skoleår.  
 

01.08.20  436 000  500 000 

Nedtrekk stilling - 

vedkommende overført 

til lønn - felles adm. 53% 

stilling. 

 

Sistranda b-skole 

Har i dag 205 elever og 32,7 

ÅV. Nedtrekk i drift med kr 

240 tusen i 2020 og 40 tusen i 

2021 

Styrkes med 1 ÅV ifb med 1 

ekstra 1. klasse kommende 

skoleår.  
 

01.08.20  240 000 
 40 000 

 

Se vedlegg. Korrigert inn 

1 ÅV fra høst 2020  

som følge 1 ekstra 1. 
klasse. 

Nesset barnehage 

Har i dag 14 ÅV og 47 barn 

Ytterligere nedtrekk 0,5 ÅV 

(tidligere vedtatt 0,5 ÅV) 
 

01.08.20  390 000  270 000 

Redusert voksentetthet og 

redusering av 

driftskostnader.   

Frøya ungdomsskole 

Har i dag 21.72 ÅV 
Nedtrekk i drift på kr 690 

tusen i 2020 og 480 tusen i 

2021 

Midlertidig nedtrekk 

skoleåret 20/21 
 

01.08.20  612 000  370 000 

Se vedlegg 

Kulturskolen 

Har i dag 5,7 ÅV  

Nedtrekk i drift med kr 361 

tusen i 2020 og 580 tusen i 

2021 
 

01.01.20  361 000  580 000 

Øke inntekten tilsvarende 

0,4 ÅV i tillegg til 

generell reduksjon av 

driftskostnader.    

 

Ansvar 2000 – oppvekst 

Generell nedtrekk knyttet il 

vikarordningen.  

 

01.08.20   500 000  500 000 

Redusert lærertetthet ved 

fravær. 

Nedtrekks krav  - 5 202 365  - 5 202 365   

Sum alle tiltak  + 4 072 200r + 5758 500   

Differanse   - 1 130 165  +   556 135   

 

 

Netto nedtrekk ÅV for RO 2 

Barnehage og skole (inkl 2 ÅV ifb med  ekstra 1. kl fra høst 2020 3,11 ÅV 

Flyktnigetjenesten og Voksenopplæringa 1,70 ÅV 

Totalt netto reduksjon av ÅV 
4,81 ÅV 

 

 

Nedtrekks kravet for 2020     -  5,202 mil kr 

o Total nedtrekk 2020 inkl drift og ÅV er      4,072 mill kr  



o Differanse / underdekning                                          -  1,130 mill kr 

o 2 ÅV ifb med 2 ekstra 1. klasser      0,540 mill kr 

Differanse / underdekning                                          -  1,670 mill kr 

 
 

Nedtrekks kravet for 2021    -  5,202 mill kr 

o Total nedtrekk 2021 inkl drift og ÅV     5,758 mill kr 
o Differanse / merdekning                                         + 0,556 mill kr 

o 2 ÅV ifb med 2 ekstra 1. klasser      1,300 mill kr* 

Differanse / underdekning                                          -  0,744 mill kr 
 

Ramme helse og mestring 

 
Tiltak for å komme inn i 

vedtatt ramme 

Virknings 

Tidspunkt 

Anslått 

besparelse 

i 2020 

Anslått 

besparelse 

i 2021 

Konsekvenser 

Vedtatt i FSK 30.04.20     

Fastlege, øke inntekt 01.01.20 900 000 900 000 Ingen 

Dialyse inntekt 01.01.20 1 000 000 1 000 000 Ingen  

Treningsutstyr 01.01.21 0 276 000 Ingen  

Årsverk bemanning natt 

oppfølgingstjeneste 

01.04.20 800 000 1 200 000 Tiltaket er gjennomført. Beboere 

med behov for 24/7 med aktiv 

nattvakt har flytte/skifte 

omsorgsbolig. Endret drift til 

boligtjeneste med punktjenester. 

Gikk fra midlertidig løsning til fast 

løsning. Tiltak som effektiviserer 

driften vesentlig. God styring av 
ressursene både de økonomiske, 

kompetanse og personell. 

Demenskoordinator 0,2ÅV 01.01.20 140 000  Rollen ivaretas pr. tiden av 

fagutviklingssykepleier 

Livsgledekonsulent 0,2 ÅV 01.01.20 140 000  Rollen ivaretas pr. tiden av 

fagutviklingssykepleier 

Endre driftsform kommunal 

fysioterapeut/avdelingsleder 

01.09.20 78 000 314 000 Flere pasienter får et tilbud. Vedtatt 

i sak 20/405.  

Reduser kjøp av statlige 

hjelpetiltak  barnevern 

01.01.20 400 000 400 000 Tiltak som i dag kjøpes kan gis 

lokalt i «Familiens hus». Tiltaket 

må sees i sammenheng med 

strukturelle endringer i Familie og 

helse og ny organisering av 

«Familiens hus». Konsekvens - vil 

ta av kapasitet hos ansatte i 

hjelpetjenestene. Det vurderes 

urealistisk at alle tiltak kan stoppes, 

men tiltak kan utvikles kommunalt 

til mindre kostand. Barnevernstiltak 
er generelt kostbare, og vil trolig 

kunne gi en økonomisk besparelse 

og et mer tilgjengelig tilbud lokalt. 

Sak 20/1525 ASU 18.08.20 

Reduksjon budsjett 

støttekontakter 

01.01.20 360 000 360 000 Vanskelig å stipulere 

driftskostnader. Effektuerer vedtak 

fortløpende gjennom året. Pr tiden 

liten pågang på tjenesten, få aktive 

vedtak. 



Akviviseringstiltak 

avlastning 

01.01.20 300 000 300 000 Vanskelig å stipulere 

driftskostnader. Effektuerer vedtak 

fortløpende gjennom året. Pr tiden 

liten pågang på tjenesten, få aktive 

vedtak. De vedtak som er i drift ved 

avlastningsboligen, ligger 

årsverkene i turnus og i 

lønnsarkene. 

Reduksjon 0,8ÅV 

utetjenesten 

01.01.20 534 000 534 000 Mindre ivaretakelse av helhetlig 

tjenesteyting. Oppgavene til 

stillingen vil bli lagt til andre 

stillinger i virksomheten. Ansatte 

kan få flere oppgaver å betjene og 
håndtere, overbelastning. Større 

arbeidsbelastning på leder, som må 

ivareta flere oppgaver som føre til 

mindre tid til ledelse. Redusert 

mulighet til å bistå 

Forvaltningskontoret med 

kartlegging av henvendelsene/ 

søknadene på tjenesteområdet. 

     

Nye tiltak  

 

    

Reduksjon 2 avd.ledere 

fam/helse 

01.01.21 0  600 000 Spesifiserte lederstillinger, 

reduksjon lønnsutgifter, og økt 

kvalitet i samarbeid. Sak 20/1525 

ASU 18.08.20 

Fam/helse nedtak 1 ÅV 01.11.20 100 000 600 000 Familie og helse videreutvikler 

familiens hus som tankesett og 

ideologi. Fordeler fagfelt på få 

avdelinger. Fokus på virksomhetens 
oppgaver i stedet for «mine» og 

«dine» oppgaver. Lagt en struktur 

med fokus teamarbeid, og krav til 

samarbeid styrkes med målsetning 

om at det effektivisere den enkelte 

sak som gir bedre ressursutnyttelse. 

Sak 20/1525 ASU 18.08.20 

Frisklivssentralen nedtak og 

endring i ÅV 

01.01.21 600 000 1 100 000 Frisklivssentralen driftes i dag v/ 

lokaler i Frøya Storhall. Forslag om 

at Frisklivssentralen driftes fra 

Kysthaven sine lokale, og det må 

evt sees over hva frisklivstilbudet 

skal bestå av ut i fra tilgjengelig 
kompetanse og kapasitet. 

Konsekvensen er at innbyggerne 

mister et veletablert tilbud og ikke 

vil motta tilbudet i den form de 

kjenner det pr. i dag.  

     

Nedtrekkskrav, kr  7 642 000  7 642 000  

Sum alle tiltak, kr  5 352 000 7 584 000  

Differanse, kr  - 2 290 000 - 58 000  

 

 

Jobbe videre med 

Strukturtiltak i BAM. Kan avdelinger slås sammen. Reduksjon avdelingsledere     900` kr 



Undersøke mulighet for egenregi – transport dagsenter                                             500` kr  

Ned til 1 etasje på kysthaven                                                                                       1 000` kr 

Bemanning BAM Nedtrekk 1 ÅV                                                                                 645` kr 

Overtid og vikarnruk         1 000` kr 
 

Estimert effekt av nye tiltak + struktur med lengre perspektiv            4 045` kr 

 

Ramme kultur og idrett 
Tiltak for å komme inn i 

vedtatt ramme 

Virknings 

Tidspunkt 

Anslått 

besparelse i 

2020 

Anslått 

besparelse 

i 2021 

Konsekvenser 

Vedtatt i FSK 30.04.20     

Slutte med bokbuss 01.01.20 66 000  66 000  Bøker lånes på biblioteket 

Avslutte BUA avtale 01.01.20 20 000  20 000  Ingen, sentralen endrer 

navn 

Lederstruktur    Avventes til sak om evt. 

KF/AS er besluttet 

     

Nye tiltak  

 

    

Omplassering ansatt fra 

frivilligsetntral til HR 

01.05.20 350 000   Omplassering pga  

Covid-19 

Stengt svømmehall pga 

Covid- 19 
 

 170 000   

Nedtrekkskrav  458 000 kr 458 000 2021 - Jobbes videre med 

når sak om evt. KF/AS er 

besluttet 

Sum alle tiltak  606 000 kr   

Differanse  + 148 000 kr   

 

Ramme tekniske tjenester 
Tiltak for å komme inn i 

vedtatt ramme 

Virknings 

Tidspunkt 

Anslått 

besparelse i 

2020 

Anslått 

besparelse 

i 2021 

Konsekvenser 

Vedtatt i FSK 30.04.20     

Miljøuka tas ut fra ordinær 

drift  

 153 900 153 900 Ingen. Ivaretas av 

prosjektmidler 

Konsulentbistand 01.01.2020   30 000 30 000 Utfordrende å nå målet på 

154 000 mtp behov for 

spisskompetanse i 

prosjekter 

Overtid 01.01.2020.   22.000 0 Utfordrende å nå målet 

idet overtid er knyttet til 
avtaler og tjenesteyting-

snivå – må tas en 

gjennomgang for å se på 

reduksjon  

Vakanse i ledig stilling 01.06.-

01.10.2020 

178 000 0  



Stengt svømmehall  3 mndr 

effekt  

01.05.-

01.08.20 

  79 500 0 Reduserte kostnader 

oppvarming og 

kjemikaliebruk 

Nye tiltak  

 

    

Gatefeiing 01.01.2020 150 000 150 000 Innkjøp av feiemaskin 

medfører ikke behov for 

innleie eksternt 

Sletting av graver 01.01.2020   44 000   35 000 Årlig oppgave – 

varierende antall 

Økt kaileie 01.02.2020 314 000 100 000 Kaileie liggekai Sistranda 

bortfaller 1/7-20 – 

justering av gebyr legger 

til rette for økt inntekt 

2021 

Red. plenklipp 01.01.2020   56 000 56 000 Utføres i egen regi – andre 

oppgaver som utføres i 
sommerhalvåret 

bortfaller/etterslep 

Utleie Sistranda skole 01.01.2020   50 000 50 000 Nærmere gj.gang 

kostnadsbildet for teknisk 

kontra overføring midler 

fra skolen må avtales 

Avvente tilsetting 

forvaltning 

 375 000  Dette er midler som skulle 

blitt overført ramme 

Forvaltning fra ramme 

Strategi og utvikling. Ikke 

gjennomført enda så det 

påvirker ikke rammens 

størrelse ift i dag. Det er 
imidlertid blitt budsjettert 

med midlene og stillingen 

skulle sikre større 

kapasitet på byggesak. Vil 

ha særlig betydning for 

overholdelse av frister i 

høst siden en 

byggesaksbehandler må 

bruke en del tid på 

implementering av e-

Byggesak. Ordinære 
byggesaker vil bli 

prioritert på bekostning av 

ulovlighetsoppfølging, 

klage- og tilsynsaker. 

 

Nye tiltak 

 

  361 000 kr  

Nedtrekkskrav     936 000 kr 936 000 kr  

Sum alle tiltak  1 452 400 kr  936 900 kr  

Differanse  + 516 400 kr 0  

 

Vurdering  

 
Det er flere bestillinger fra FSK som er i prosess, se vedlagt saksprotokoll fra FSK 30.04.20.  

 

I tillegg er kommunen er inne i store omsstillingsprosesser, noe som ikke berøres direkte av denne 
saken, men som vil ha innvirkning på budsjettene i planperioden. De største er: morgendagens 



omsorg/omlegging av drift, gjennomgang av strukturer innen oppvekst, vurdering av driftsform innen 

kultur,-  alle prosessene vil kunne gi økonomisk påvirkning i planperioden. 

 

Det er derfor et mål for kommunedirektøren å få disse tallene på bordet så raskt som mulig, og legge 
disse inn i handlingsplanen 21 -24 og planperioden.  

 

Økonomiske konsekvenser 
 

I denne saken for budsjettet 2020, er summen av kommunedirektørens iverksatte og forslåtte tiltak 

for å komme i balanse ca. 14,948 mill. kr. og er fordelt slik: 

 

Effekt av iverksatte og foreslåtte tiltak 2020 

 

Ramme Innsparingsmål Effekt av vedtak 2020  Differanse 2020 

Felles/folkevalgte 2 218 668,00 3 465 000,00 1 246 332,00 

Oppvekst 5 202 365,00 4 072 200,00 -1 130 165,00 

Helse og mestring 7 642 000,00 5 352 000,00 -2 290 000,00 

Kultur og idrett 458 527,00 606 000,00 147 473,00 

teknisk 936 421,00 1 452 400,00 515 979,00 

Differanse   
(manglende tiltak) 

16 457 981,00 14 947 600,00 -1 510 381,00 

 

 

Som tabellen over viser, vil rammeområdene helse/mestring og oppvekst trenge flere år på å 

gjennomføre nødvendige omstillingstiltak, og vil av denne grunn ikke klare å holde budsjettrammen 

for 2020.  
 

Det foreslås derfor å styrke budsjettrammen for disse to enhetene for 2020.  

 
Konsekvensen av det, blir at øvrige rammer får en større reduksjon i sine rammer enn først vedtatt, jfr 

tabell over.  

 
I tillegg varsles det nå at det ligger an til et underskudd i 2020, da det er svært krevende å ta ned 

driften i større grad enn det er lagt opp til pr dato. 

 

Kommunedirektøren vil foreslå at disposisjonsfond brukes til styrking av driften for 2020 (for å 
inndekke de 1,5 som «mangler» av tiltak i denne saken, samt merforbruk innen helse) og vil legge 

frem en egen budsjettjusteringssak om dette. 

 
Totalt sett mener kommunedirektøren at det må jobbes med effektivisering og kostnadskontroll 

i hele planperioden, slik at vi har økonomisk balanse ved utgangen av 2021 og i planperioden. Det er 

viktig å preisere at behovet for kostnadsreduksjoner er så omfattende for noen av tjenesteområdene at 

det ikke vil være mulig å unngå reduksjoner i bemanningen. Det vil derfor bli arbeidet videre med å: 
 

o Kartlegge og forberede eventuelle personalmessige konsekvenser av vedtatte tiltak. 

o Avholde jevnlige dialog- og drøftingsmøter med tillitsvalgte. 
o Trepartssamarbeidet benyttes aktivt (ASU) 

 

Kommunedirektøren vil understreke at to faktorer er viktigere enn noe annet i prosessen videre: 
 

1. Budsjettene må være realistiske og gode nok som styringsverktøy 

2. Streng økonomistyring og sterk budsjettdisiplin må gjennomføres gjennom hele året 



3. Lederne må i større grad få bistand og oppfølging på budsjett og regnskapsarbeid  

 

 

Kommunedirektørens innstilling 

 

1. Kommunestyret støtter de foreslåtte effektiviserings og omstillingstiltak kommunedirektøren 

foreslår innenfor hvert rammeområde for å nå årets budsjettmål. 
 

2. Kommunestyret forutsetter at videre utredning og iverksetting av tiltak med langsiktig effekt 

skjer i tett samarbeid med alle berørte parter slik omstillingsarbeidet har vært langt opp så 
langt. 

 

3. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren har stram økonomistyring, og at det lages 

et opplegg for gjennomføring av omstillingstiltak innenfor trepartssamarbeidet 
(administrasjon, tilltitsvalgte og politikere) som kan vise forpliktende framdrift, ansvar og 

ressursbruk løpende. 

 
4. Omstillingstiltak med helårsvirkning for 2021 og planperioden utredes videre og 

konkretiseres ytterligere i kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram med 

økonomiplan 2021 – 2024. 
 

5. Kommunedirektøren foretar budsjettjustering i egen sak som følge av dette vedtaket 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Arbeidet med revidert budsjett 2020 og pågående omstilling er forankret i kommuneplanens 
samfunnsdel under fokusområdet organisasjonen Frøya kommune  

o Sånn vil vi ha det: Frøya kommune er tydelig på strategi og styring.  

o Sånn vil vi gjøre det: Vektlegge god økonomisk styring og langsiktig planlegging for en 

bærekraftig økonomi.  

 
Vedtatte handlingsregler 

 

Kommunen har handlingsregler knyttet mot netto driftsresultat på 1,75%, og at netto gjeldsgrad i 

løpet av to handlingsperioder skal ned på landsgjennomsnittet.  

 
I tillegg har kommunen fra tidligere en handlingsregel at låneopptak til annet enn selvkostområder 

ikke skal overstige avdragene kommunen betaler hver år.  

 
Disse målene i seg selv tilsier at omstillings og effektiviseringsarbeidet må ha stor fokus i årene 

fremover. 

 

Økonomiarbeidet i 2021 omstillingsbehovet for 2021 og planperioden 

 

Slik prognosene er pr d.d. ser det ut til at det også i 2021 blir veldig utfordrende å balansere 

budsjettet. Dette skyldes i hovedsak større finanskostnader (Korona er også en medvirkende årsak 
her) 

 

For å få budsjettene i balanse, handler dette ikke bare om økonomi;  

 det handler om tjenestene og måten å gjøre ting på 

 deler av tjenestene må gjøres om, tilbys annerledes og noe vil falle bort.  

 



Dette er mulig samtidig som vi skal gi god kvalitet i tjenestene og vi kan være en aktiv 

samfunnsutvikler. Vi skal fortsatt tilby tjenester som er bærekraftig økonomisk og samfunnsmessig 

 

Det er viktig å fastslå at kommunen har ikke valg. Det finnes i liten grad frie midler og reserver, og 
dette kan ikke skyves ut i tid. Kommunen vil riktignok få inntekter fra havbruksfondet, men det 

anbefales ikke å budsjettere med dette i drifta. 

 
Kommunedirektøren vil be om at kommunen bruker planperioden på å effektivisere og harmonisere 

budsjettene, dvs at målet er at ved utgangen av 2024, skal vi ha bærekraftig økonomi og bygge 

handlefrihet. 
 

 

 

 



Ramme Helse og mestring- totalt innsparingskrav: kr 7 642 033,- 

HARMONISERING/TILPASNINGER TILDELT RAMME 2020 

Forslag tiltak innsparing  

TILTAK KONSEKVENS ENDRING/ALTERNATIV TILPASNING INNSPARING ØKT INNTEKT REDUKSJON 
DRIFTSUTG. 

SUM 

Navn på tiltak Konsekvensen av at dette tiltaket gjennomføres Kan vi ivareta tiltaket på annet vis  Bergegn    

Fastlege (FH) inntekt Ingen konsekvens   900 000,-  900 000,- 

Inntekt dialyse (PLO) Ingen konsekvens   1 000 000,-  1 000 000,- 

Treningsutstyr Frisklivssentralen (FH) Ingen konsekvens  276 000,-   276 000,- 

Årsverk natt oppfølgingstjenesten (BAM) Tiltaket er gjennomført. Beboere som har behov for 24/7 
med aktiv nattvakt har flytte/skifte omsorgsbolig. Endret 
drift til boligtjeneste med punktjenester, gå bort fra 24/7 
drift. Gikk fra midlertidig løsning til fast løsning ang 
boligtjenesten og dens driftsform. Dette er et tiltak som 
effektiviserer driften vesentlig. Dette vil skape god styring av 
ressursene både de økonomiske, kompetanse og personell. 

 1 200 000,-   1 200 000,- 

20 % Demenskoordinator (PLO) Ingen konsekvens. I og med at fagutviklingssykepleier 
ivaretar rollen pr. tiden, har det ingen store konsekvenser. 
Gjelder for 2019. 

 140 000,-   140 000,- 

20 % Livsglede konsulent (PLO) Ingen konsekvens.  I og med at fagutviklingssykepleier 
ivaretar rollen pr. tiden, har det ingen store konsekvenser. 
Gjelder for 2019. 

 140 000,-   140 000,- 

Reduser kjøp av statlige hjelpetiltak  
barnevern (FH) 

Tiltak som i dag kjøpes av Bufetat kan gis lokalt i «Familiens 
hus». Konsekvens er at det vil ta av kapasitet hos ansatte i 
hjelpetjenestene. Familieråd som i dag kjøpes ønskes gitt i 
«Familiens hus». Målsetningen- familie og nettverk kobles 
på og færre oppgaver må løses av kommunale 
hjelpetjenester eller i andre avlønnede tiltak. Det utredes 
hvilke tiltak som kan rigges i «familiens hus». Det vurderes 
urealistisk at alle tiltak kan stoppes, men tiltak kan utvikles 
kommunalt til mindre kostand. Barnevernstiltak er generelt 
kostbare, og vil trolig kunne gi en økonomisk besparelse og 
et mer tilgjengelig tilbud lokalt. Tiltaket må sees i 
sammenheng med strukturelle endringer i Familie og helse 
og ny organisering av «Familiens hus».  

 400 000,-   400 000,- 

Endre driftsform kommunal 
fysioterapeut/avdelingsleder (FH) 

Flere pasienter får et tilbud som kommunen ikke har i dag. 
Og med avtalefysioterapi på 200% fra før, 1 x 100% 
fysioterapeut i hjemmetjenesten og 1x 100% stilling i Familie 
og Helse, vil kommunen få en anbefalt fysioterapidekning på 
1x full stilling pr 1000 innbygger. 

 314 000,-   314 000,- 

Reduksjon budsjett støttekontakt (BAM) Vanskelig å stipulere hvor mye som vil gå til driften, 
effektuere vedtakene som blir vedtatt fortløpende gjennom 
året. Pr tiden liten pågang på tjenesten, få aktive vedtak. 

 360 000,-   360 000,- 

Aktiviseringstiltak – avlastning (BAM) Vanskelig å stipulere hvor mye som vil gå til driften.   300 000,-   300 000,- 



Effektuere vedtakene som blir vedtatt fortløpende gjennom 
året. Pr tiden liten pågang på tjenesten, få aktive vedtak. De 
vedtak som er i drift ved avlastningsboligen, ligger 
årsverkene i turnus og i lønnsarkene. 

Reduksjon 0,80 årsverk utetjenesten Kan oppleve at oppfølgingen blir dårligere, tar lengre tid før 
de får hjelp til koordinering av tjenester, ansvarsgruppe, IP, 
veiledning etc. Mindre ivaretakelse av helhetlig 
tjenesteyting. Kan oppleve reduksjon i tjenestetilbudet, 
noen tjenester blir ikke tildelt/utført. Oppgavene til stillingen 
vil bli lagt til andre stillinger i virksomheten. Ansatte kan da 
oppleve å få flere oppgaver å betjene og håndtere, 
overbelastning og dette kan føre til sykmelding evt 
oppsigelse fra ansatte med relevant fagkompetanse. 
Større arbeidsbelastning på leder, som må ivareta flere 
oppgaver som føre til mindre tid til ledelse. Oppgavene må 
gjennomgås og det må settes ned en prioriteringsliste over 
hva som skal betjenes etc av hvem. Har ikke mulighet til å 
bistå Forvaltningskontoret med kartlegging av 
henvendelsene/ søknadene på tjenesteområdet. Dette er en 
oppgave som forvaltningen må gjøre selv. 

 534 000,-   534 000,-,- 

Frisklivssentralen (treningsklinikk) (FH) Frisklivssentralen driftes i dag v/ lokaler i Frøya Storhall. 
Målgruppen til Frisklivssentralen er de som har økt risiko for 
eller har utviklet sykdommer og de som trenger hjelp til å 
endre levevaner og mestre sykdommer.   Konsekvensen er at 
denne målgruppen mister et veletablert helsefremmende og 
forebyggende tilbud og vil ikke motta tilbudet i den form de 
kjenner det pr. i dag. 

Forslag om at Frisklivssentralen driftes fra Kysthaven sine 
lokale, og det må evt sees over hva frisklivstilbudet skal 
bestå av ut i fra tilgjengelig kompetanse og kapasitet. 

1 100 000,-    

Reduksjon 2 avd ledere familie og helse Mål få mer spesifiserte lederstillinger, spare penger, øke 
kvaliteten på samarbeidene og tidlig innsats. Familie og 
helse ønsker en omorganisering av virksomheten og 
rendyrke familiens hus som tankesett og ideologi. Ønsket er 
å fordele fagfelt på få avdelinger for å få fokus på 
virksomhetens oppgaver i stedet for «mine» og «dine» 
oppgaver. Det legges nå en struktur med stort fokus team 
samarbeid, og forventninger til samarbeid styrkes.  
 

 600 000,-    

Familie og helse nedtak 1 ÅV Familie og helse videreutvikler familiens hus som tankesett 
og ideologi. Fordeler fagfelt på få avdelinger. Fokus på 
virksomhetens oppgaver i stedet for «mine» og «dine» 
oppgaver. Lagt en struktur med fokus teamarbeid, og krav til 
samarbeid styrkes med målsetning om at det effektivisere 
den enkelte sak som gir bedre ressursutnyttelse. 

 600 000,-     

Strukturendringer BAM Strukturtiltak i BAM. Kan avdelinger slås sammen. Reduksjon 
avdelingsledere. Kartleggingen og analysering av 
virksomhetens totale drift og organisering av tjenestene ble 
gjennomført av RO i 2019.  Etterfølgende endring- og 
utviklingsprosess med bistand fra RO hadde oppstart i 
februar 2020.  
Ledergruppen går gjennom et lederutviklingsprogram med 
veiledning fra ekstern leverandør, Lederskap. Målet er å 
styrke lederrollen og skape en effektiv ledergruppe som er 

 900 000,-     



god på utvikling- og endringsledelse, og som utfører 
mestringsorientert ledelse. 
Organisering og ledelse er en oppgave som må raskt på 
plass. Virksomheten har mål om beslutning av organisering 
og lederstruktur juni 2020. Settes i drift fra høsten 2020. 
Usikker på hvilken økonomisk effekt dette vil ha. RO- 
prosessen må gjennomføres før resultat kan måles.  
4-3 avdelingsleder i nåværende drift. Endringer 
rus/oppfølgingstjenesten. Holder på med kartlegging og 
evalueringer av enkeltvedtak. Langvarig psykisk helse. Økt 
kvalitet i tjenesten. 

Overtid og vikarbyrå rammeområdet Rammeområdet har i dag store utgifter på overtid og 
vikarbyrå. 
Årsak: 
1. Redusert tilgang på helsepersonell og lovkrav om 24/7 
sykepleiertjeneste  
2. Ressurskrevende pasienter/brukere 
3. Små og sårbare arbeidsgrupper 
4. Sårbart ved ferieavvikling 
5. Høyt sykefravær 
6. Lav grunnbemanning 
8. Ivaretakelse av faglig forsvarlighet 
8. Endring i pasient og brukergruppe. Større kompleksitet i 
sykdomsbilde enn tidligere.  
9. Høy totalbelastning 
Dette er alle faktorer som er årsak til at både overtid og 
vikarbyrå til dels foregår i stor skala.  
Forslag til reduksjon i utgifter:  
1. Øke grunnbemanning 
2. Fokus på sykefravær 
3. Sikre tilstrekkelig og rett kompetanse 
4. Vikarpool for rammeområdet, spesielt BAM og PLO med 
24/7 tjenester 
 
Alle elementer må jobbes med parallelt. Mye å hente. 
Ønskelig å se på en pilot/prosjekt for utprøving. 
Mål redusere sykefravær med å øke grunnbemanning eller 
vikarpool. Målsetning positiv innvirkning på arbeidsmiljø, 
mer fornøyde arbeidstakere, mindre sykdom hos ansatte 
som igjen reduserer kostnader knyttet til fravær som 
vikarbyrå og overtid. 

 1 000 000,-     

Ned 1.etg på Kysthaven Leier 2 etg ved Kysthaven i dag. Når helsehus står ferdig 
flytter dagsentrene. BAM er i prosess med lokaler i gammel 
legekontorfløy. Det må sees på hvor åpen barnehage kan 
driftes fra.  

Alternativer i ønsket rekkefølge:  
1. Flyttes ned til 1.etg v/Kysthaven og bygges ut i foajeen.  
2.  Samlokalisering i ledig kapasitet ved dagsenter i nye 
helsehus. 
3. Se på samarbeid med/tilknytning til frivillighetssentralen 
4. Organisering sammen med annen barnehage i 
kommunen. 

2 000 000,-     

Egenregi transport dagsenter  Utredes leasing av bil.  Se på Samarbeid med kultur/ 
frivilling- sentralen. Konsekvenser- går man taxien i 
«næringen»? Ustabilitet ved leasing, hvem skal utføre 

 500 000,-    



 

kjøringen.  Kostnader til leasing og eventuelle 
førerkortutgifter må regnes inn. 

Totalt   12 264 000,-     



 

Ramme RO 2: oppvekst inkl flyktningetjeneste og voksenopplæringa 

Tiltak for å komme inn i 

vedtatt ramme 

Virknings 

Tidspunkt 

Anslått 

besparelse i 

2020 

Anslått 

besparelse i 

2021 

Konsekvenser 

Vedtatt i FSK 30.04.20     

Sørburøy nedtrekk 0,5 ÅV 01.08.20 Kr 121 000 Kr 226 000 Redusert lærertetthet 

Mausund nedtrekk 0,5 ÅV 01.08.20 Kr 135 000 Kr 325 000 Redusert lærertetthet 

Sistranda bs nedtrekk 0,5 

ÅV 

01.08.20 Kr 135 000 Kr 325 000 Redusert lærertetthet 

Nesset bhg nedtrekk 0,5 ÅV 01.08.20 Kr 125 000 Kr 300 000 Redusert voksentetthet 

     

     

Nye tiltak  

 

    

Flyktnigetjenesten overføres 

til Familiens hus 
Har i dag 4,20 ÅV 

Nedtrekk 1,2 ÅV 

 

01.09.20 
Kr 260 000 

 
Kr 780 000 

NY ÅV-ramme 2 ÅV 

(Flyktningkonsulent og 
programveileder). 

Overføres til Helse 

(familiens hus).  

 

Voksenopplæringen i 

prosess vedr organisering. 

Nedtrekk 0,5 ÅV 

01.09.20   

Foreslår å overføre 

deler av 

undervisningen av 
voksne til DalPro og 

undervisning av barne 

til Sistranda 
Barneskole. Kjøp av 

tjenester. 
 

Mausund OPVS 

Har i dag 7,84 ÅV og 20 

elever og 5 bhg-barn 

Nedtrekk på drift med kr 70 
tusen for 2020 og 120 tusen 

for 2021 

Nedtrekk med 0,21 ÅV 

(tidligere vedtatt 0,5 ÅV) 

 

01.08.20 Kr 127 000 Kr 276 500 

Redusert lærertetthet. 

Dyrøy OPVS 

Nedtrekk på drift med kr: 65 

tusen i 2020 og 87 tusen i 

2021. 

Midlertidig nedtrekk for 

skoleåret 20/21 med 0,20 

ÅV knyttet til sosiallærer 
 

01.08.20 Kr 65 000 Kr 87 000 

Vil svekke arbeid med 

barn med særlige 

utfordringer. Dette 

gjelder både veiledning 

av ansatte bhg og skole 

og arbeid direkte opp 

mot barn/foreldre. 
Arbeid med 

læringsmiljøet. 

Redusert svømming. 

Nordskag OPVS 

Har i dag 19,55 ÅV 

Nedtrekk på drift med kr 

185 tusen i 2020 og 269 

tusen i 2021 

Nedtrekk 1,4 ÅV 

 

01.08.20 Kr 565 000 Kr 1 179 000 

Gratis SFO delvis ut. 

Redusert svømming. 

Vil svekke arbeid med 

barn med særlige 

utfordringer. Dette 

gjelder både veiledning 

av ansatte bhg og skole 

og arbeid direkte opp 



mot barn/foreldre. 

Arbeid med 

læringsmiljøet. 

 

Nabeita OPVS 

Nedtrekk på drift med kr 

275 tusen i 2020 og 2021. 

Veksler (midlertidig 

nedtrekk) sosiallærer-

stillingen (0,6 ÅV) mot en 

lærer for skoleåret 20/21 ifb 
med en ekstra 1. klasse 

kommen skoleår.  

 

01.08.20 Kr 436 000 Kr 500 000 

Nedtrekk stilling - 

vedkommende overført 

til lønn - felles adm. 

53% stilling. 

 

Sistranda b-skole 

Har i dag 205 elever og 32,7 

ÅV. Nedtrekk i drift med kr 

240 tusen i 2020 og 40 tusen 

i 2021 

Styrkes med 1 ÅV ifb med 1 

ekstra 1. klasse kommende 

skoleår.  

 

01.08.20 Kr 240 000 
Kr 40 000 

 

Se vedlegg. Korrigert 

inn 1 ÅV fra høst 2020 

 som følge 1 ekstra 1. 

klasse. 

Nesset barnehage 
Har i dag 14 ÅV og 47 barn 

Ytterligere nedtrekk 0,5 ÅV 

(tidligere vedtatt 0,5 ÅV) 

 

01.08.20 Kr 390 000 Kr 270 000 

Redusert voksentetthet 
og redusering av 

driftskostnader.   

Frøya ungdomsskole 

Har i dag 21.72 ÅV 

Nedtrekk i drift på kr 690 

tusen i 2020 og 480 tusen i 

2021 

Midlertidig nedtrekk 

skoleåret 20/21 

 

01.08.20 Kr 612 000 Kr 370 000 

Se vedlegg 

Kulturskolen 
Har i dag 5,7 ÅV  

Nedtrekk i drift med kr 361 

tusen i 2020 og 580 tusen i 

2021 

 

01.01.20 Kr 361 000 Kr 580 000 

Øke inntekten 
tilsvarende 0,4 ÅV i 

tillegg til generell 

reduksjon av 

driftskostnader.    

 

Ansvar 2000 – oppvekst 

Generell nedtrekk knyttet il 

vikarordningen.  

 

01.08.20 Kr  500 000 Kr 500 000 

Redusert lærertetthet 

ved fravær. 

Nedtrekks krav  - Kr 5 202 365 -  Kr 5 202 365  

Sum alle tiltak  + Kr 4 072 200 + Kr 5 758 500  

Differanse   - Kr  1 130 165 + Kr    556 135  

 

 

Netto nedtrekk ÅV for RO 2 

Barnehage og skole (inkl 2 ÅV ifb med  ekstra 1. kl fra høst 
2020 3,11 ÅV 

Flyktnigetjenesten og Voksenopplæringa 1,70 ÅV 

Totalt netto reduksjon av ÅV 4,81 ÅV 

  



Nedtrekks kravet for 2020     -  5,202 mil kr 

o Total nedtrekk 2020 inkl drift og ÅV er      4,072 mill kr  

o Differanse / underdekning                                          -  1,130 mill kr 
o 2 ÅV ifb med 2 ekstra 1. klasser      0,540 mill kr 

o Differanse / underdekning                                          -  1,670 mill kr 
o  

 

Nedtrekks kravet for 2021    -  5,202 mill kr 

o Total nedtrekk 2021 inkl drift og ÅV     5,758 mill kr 

o Differanse / merdekning                                         + 0,556 mill kr 
o 2 ÅV ifb med 2 ekstra 1. klasser      1,300 mill kr* 

o Differanse / underdekning                                          -  0,744 mill kr 



TILPASNING BUDSJETTRAMME 2020 – TEKNISKE TJENESTER 

HARMONISERING/TILPASNINGER TILDELT RAMME 2020    (Innsparing 936’) 

Forslag tiltak innsparing av ikke lovpålagte oppgaver – KAN-oppgaver 

 

TILTAK KONSEKVENS ENDRING/ALTERNATIV TILPASNING INNSPARING ØKT INNTEKT REDUKSJON 
DRIFTSUTG. 

SUM 

Miljøuka 
 

 Ikke gjennomført i 2020  Ønskelig med annethvert år – finansieres av 
avsetning fra havbruksfondet til Marin forsøpling – 
totalt 4 mill 
 

 Det må vurderes om det er behov for årlig miljøuke 

153 900  153 900 153 900 

Avvente tilsetting arealplanlegger   750 000  750 000 750 000 

Konsulenttjenester  Redusert kvalitetssikring oppgaver – lengre 
saksbehandlingstid 

 Opprinnelig sparetiltak på 154 000 anses ikke mulig å tas 
inn 
 

 Bruk av egne ansatte – dog begrenset mtp 
kompetanse – politiske vedtak har også medført 
økt bruk av ekstern bistand mtp kompetansekrav  
 

30 000  30 000 30 000 

Overtid  Redusert tjenesteyting overfor brukere og innbyggere 

 Overtid snøbrøyting og boliger må gjennomgås for å se på 
innsparingsmuligheter – opprinnelig innsparing på 56 000 
anses ikke mulig å tas inn 

 Brukere og innbyggere betaler for arbeider utover 
ordinær arbeidstid 

22 000  22 000 22 000 

Vakanse i ledig avd.leder stilling  Innsparing 4 mndr vakanse  Kartlagt muligheten for å dra inn stillingen – ikke 
mulig mtp oppgave- og ansvarsforhold – 
koordinering ulike fagområder m.m. 

178 000  178 000 178 000 

Nye tiltak        

Kjøp av feiemaskin  Feiemaskin anskaffet   Spare innleie eksternt 150 000  150 000 150 000 

         

Kutte innleie sommervikar 
plenklipping 

 Større belastning for personell 

 Andre oppgaver utsettes eller forskyves 

 Redusert kvalitet på tjenester 

 

 Sparer kostnader med ekstern innleie 

 
56 000 

  
56 000 

 
56 000 

Økt kaileie  Økte inntekter ved kaileie liggekai Sistranda 1. halvår 2020 
– Driftsavtale med Trondheim havn fra 01.07.2020 
reduserer inntekter 

 KST-vedtak om evaluering av driftsavtale innen 
01.05.22 -   

 314 000  314 000 

Svømmehall  Redusert temperatur og kjemikalier fra 01.05.2020  Besparelse ca 26.500 pr mnd (innsparing t.o.m. 
31.07.20.) 

79 500  79 500 79 500 

Inntekt ved utleie Sistranda skole  Inntekt må balansere i forhold til økte driftskostnader ved 
utleie av skole i helger 

 Delvis inntekt justeres inn mot økte 
driftskostnader – det må tas en nærmere 
gjennomgang med økte kostnader på 
driftsbudsjettet for ventilasjon, vannforbruk, 
strømforbruk, søppel og renhold m.m. – ytterligere 
kostnader påløper ved bruk av svømmebasseng. 

 50 000  50 000 

SUM INNSPARING 2020      1 783 400 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 30.04.2020 

Sak: 117/20  Arkivsak: 20/459 

 

SAKSPROTOKOLL - OMSTILLINGUTVALGETS INNSTILLING TIL NEDTREKK I KOMMUNENS 

BUDSJETTER SOM FØLGE AV BUDSJETTVEDTAKET 2020 - 2023  

 

Vedtak: 

Frøya formannskap støtter kommunedirektørens tiltak for effektivisering og omstillingsutvalgets 

innstilling: 

 

1. Ramme fellestjenester – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen med følgende endringer: 

 Punktet om at Frøya kommunestyre legger opp til 4 møter i andre halvår av 2020 

fjernes 

 Ansettelse i stillingen som kommunalsjef for allmenne og tekniske tjenester avventes 

frem til budsjettbehandling 2021 

 Ansettelse av ny stabssjef avventes frem til budsjettbehandling 2021 

 

2. Ramme oppvekst – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen med følgende endringer: 

 Punktet om at mellomtrinnet på Nordskag oppvekstsenter flyttes til Nabeita 

oppvekstsenter fjernes 

 Lederstrukturen innenfor oppvekstsektoren vurderes 

 Ordningen med gratis SFO på Nordskag oppvekstsenter begrenses til 1. og 2. klasse 

 Tilskuddet til norskopplæring arbeidsinnvandrere (kr. 125 000,-) fjernes 

 To-lærersystemet på alle enheter opprettholdes 

 Det ses på ytterligere innsparing i Kulturskolen 

 

3. Ramme helse og mestring – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som 

opplistet i saksutredningen, og jobber videre med å utrede tiltak innen disse områdene: 

• Ned til en etasje på Kysthaven 

• Strukturendringer virksomhet familie og helse 

• Strukturendringer virksomhet bo, - aktivitet og miljøtjeneste 

• Drift dagsenter 

• Kantinedrift Sistranda skole 

• Åpen barnehage 

• Cafe Kysthaven 

 

I tillegg bes det om følgende:  

 Alle tiltak som vurderes må ses i sammenheng på tvers av rammeområder og 

tjenestetilbud. Dette gjelder for eksempel omorganisering av kantinedrift, Cafe 

Kysthaven, egenregi transport dagsenter og drift av dagtilbud. Det bør ses på utvidet 

samarbeid med Dalpro for å bistå med kommunens tjenestetilbud.  

 Kommunedirektøren bes gjennomføre RO-prosessen i BAM-tjenesten så raskt som 

mulig. 

 Lederstrukturen innenfor rammeområdet vurderes, direkte tjenesteyting skjermes.  

 

4. Ramme kultur og idrett – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen 

I tillegg bes det om følgende:  
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 Det startes en utredning på alternativ organisering av kultur og idrett som også 

inkluderer kommunalt foretak (KF) og kommunalt eid aksjeselskap.  

 Det sikres at tilbudet av fysiske bøker og bibliotekbesøk ivaretas 

 Antall kinoforestillinger reduseres til 150 forestillinger 

 

5. Ramme teknisk – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen med følgende endringer: 

• Punktet om at Frøya kommune har 6 måneders åpningstid på svømmebassenget i 2020 

strykes 

• Det ses på reduksjon av antall årsverk innenfor rammeområdet  

I tillegg bes det om følgende:  

 Inntekt ved utleie Sistranda skole legges inn 

 

6. I tillegg til overnevnte nedtrekk bes kommunedirektøren: 

 Se på inntektspotensial på alle tjenesteområder 

 Utrede muligheten for å løse flere av kommunens tjenester som interkommunale 

samarbeid 

 Vurdere effektivisering av kommunens tjenester 

 Se på hva reduksjon av reiser, kurs og konferanser har medført i reduserte utgifter som 

følge av korona-situasjonen 

 Se på muligheten for å omfordele mellom rammene for å redusere nedtrekkene innenfor 

helse og mestring, og oppvekst.  

 Vurdere avtalen med Trondheim Havn for å maksimere kommunens inntekstpotensiale 

Enstemmig. 

 

 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 30.04.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Borgelig gruppe: 

 

Frøya formannskap støtter kommunedirektørens tiltak for effektivisering og omstillingsutvalgets innstilling: 

1. Ramme fellestjenester – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen med følgende endringer: 

 Punktet om at Frøya kommunestyre legger opp til 4 møter i andre halvår av 2020 fjernes 

 Ansettelse i stillingen som kommunalsjef for allmenne og tekniske tjenester avventes frem 

til budsjettbehandling 2021 

 Ansettelse av ny stabssjef avventes frem til budsjettbehandling 2021 

 

2. Ramme oppvekst – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen med følgende endringer: 

 Punktet om at mellomtrinnet på Nordskag oppvekstsenter flyttes til Nabeita 

oppvekstsenter fjernes 

 Lederstrukturen innenfor oppvekstsektoren vurderes 

 Ordningen med gratis SFO på Nordskag oppvekstsenter begrenses til 1. og 2. klasse 

 Tilskuddet til norskopplæring arbeidsinnvandrere (kr. 125 000,-) fjernes 

 To-lærersystemet på alle enheter opprettholdes 

 Det ses på ytterligere innsparing i Kulturskolen 

 

3. Ramme helse og mestring – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen, og jobber videre med å utrede tiltak innen disse områdene: 

• Ned til en etasje på Kysthaven 
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• Strukturendringer virksomhet familie og helse 

• Strukturendringer virksomhet bo, - aktivitet og miljøtjeneste 

• Drift dagsenter 

• Kantinedrift Sistranda skole 

• Åpen barnehage 

• Cafe Kysthaven 

 

I tillegg bes det om følgende:  

 Alle tiltak som vurderes må ses i sammenheng på tvers av rammeområder og 

tjenestetilbud. Dette gjelder for eksempel omorganisering av kantinedrift, Cafe Kysthaven, 

egenregi transport dagsenter og drift av dagtilbud. Det bør ses på utvidet samarbeid med 

Dalpro for å bistå med kommunens tjenestetilbud.  

 Kommunedirektøren bes gjennomføre RO-prosessen i BAM-tjenesten så raskt som mulig. 

 Lederstrukturen innenfor rammeområdet vurderes, direkte tjenesteyting skjermes.  

 

4. Ramme kultur og idrett – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen 

I tillegg bes det om følgende:  

 Det startes en utredning på alternativ organisering av kultur og idrett som også inkluderer 

kommunalt foretak (KF) og kommunalt eid aksjeselskap.  

 Det sikres at tilbudet av fysiske bøker og bibliotekbesøk ivaretas 

 Antall kinoforestillinger reduseres til 150 forestillinger 

 

5. Ramme teknisk – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen med følgende endringer: 

a. Punktet om at Frøya kommune har 6 måneders åpningstid på svømmebassenget i 2020 strykes 

b. Det ses på reduksjon av antall årsverk innenfor rammeområdet  

I tillegg bes det om følgende:  

 Inntekt ved utleie Sistranda skole legges inn 

 

6. I tillegg til overnevnte nedtrekk bes kommunedirektøren: 

 Se på inntektspotensial på alle tjenesteområder 

 Utrede muligheten for å løse flere av kommunens tjenester som interkommunale samarbeid 

 Vurdere effektivisering av kommunens tjenester 

 Se på hva reduksjon av reiser, kurs og konferanser har medført i reduserte utgifter som følge 

av korona-situasjonen 

 Se på muligheten for å omfordele mellom rammene for å redusere nedtrekkene innenfor helse 

og mestring, og oppvekst.  

 Vurdere avtalen med Trondheim Havn for å maksimere kommunens inntekstpotensiale 

Enstemmig. 

 

 

HOOKs innstilling: 

 

Hovedutvalg for Helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur sender saken over til formannskap/kommunestyret 

uten forslag til endelig vedtak da det politiske miljøet trenger lengre tid på å diskutere de ulike forslagene til 

vedtak. 

 

Falt enstemmig. 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester   

Møtedato: 20.08.2020 

Sak: 73/20  Arkivsak: 20/459 

 

SAKSPROTOKOLL - OMSTILLINGSUTVALGETS INNSTILLING TIL NEDTREKK I 

KOMMUNENS BUDSJETTER SOM FØLGE AV BUDSJETTVEDTAKET 2020 - 2023  

 

Vedtak: 

1. For å nå årets budsjettmål vedtar Kommunestyret de foreslåtte effektiviserings og 

omstillingstiltak kommunedirektøren foreslår innenfor hvert rammeområde, som vist i 

tabeller i punkt 6 i saksfremstillingen, merket «nye tiltak» 

 

2. Kommunestyret forutsetter at videre utredning og iverksetting av tiltak med langsiktig 

effekt skjer i tett samarbeid med alle berørte parter slik omstillingsarbeidet har vært langt 

opp så langt. 

 

3. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren har stram økonomistyring, og at det 

lages et opplegg for gjennomføring av omstillingstiltak innenfor trepartssamarbeidet 

(administrasjon, tilltitsvalgte og politikere) som kan vise forpliktende framdrift, ansvar og 

ressursbruk løpende. 

 

4. Omstillingstiltak med helårsvirkning for 2021 og planperioden utredes videre og 

konkretiseres ytterligere i kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram med 

økonomiplan 2021 – 2024. 

 

5. Kommunedirektøren foretar budsjettjustering i egen sak som følge av dette vedtaket 
 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur   

Møtedato: 19.08.2020 

Sak: 35/20  Arkivsak: 20/459 

 

SAKSPROTOKOLL - OMSTILLINGSUTVALGETS INNSTILLING TIL NEDTREKK I 

KOMMUNENS BUDSJETTER SOM FØLGE AV BUDSJETTVEDTAKET 2020 - 2023  

 

Vedtak: 

HOOK slutter seg til kommunedirektørens innstilling til KST, men vil presisere at vi er spesielt bekymret 

og opptatt av oppfølging av de svakeste gruppene, da spesielt barn med hjelpebehov i skolene og 

barnehagene våre. Hovedutvalget ber om at dette området følges nøye. 

HOOK ber også om at ulovlighetsoppfølging settes på dagsorden. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, Nav og kulturs behandling i møte 19.08.20: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

HOOK slutter seg til kommunedirektørens innstilling til KST, men vil presisere at vi er spesielt bekymret og 

opptatt av oppfølging av de svakeste gruppene, da spesielt barn med hjelpebehov i skolene og barnehagene våre. 

Hovedutvalget ber om at dette området følges nøye. 

HOOK ber også om at ulovlighetsoppfølging settes på dagsorden. 

 

Enstemmig. 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 18.08.2020 

Sak: 192/20  Arkivsak: 20/459 

 

SAKSPROTOKOLL - OMSTILLINGSUTVALGETS INNSTILLING TIL NEDTREKK I 

KOMMUNENS BUDSJETTER SOM FØLGE AV BUDSJETTVEDTAKET 2020 - 2023  

 

Vedtak: 

 

1. For å nå årets budsjettmål vedtar Kommunestyret de foreslåtte effektiviserings og 

omstillingstiltak kommunedirektøren foreslår innenfor hvert rammeområde, som vist i 

tabeller i punkt 6 i saksfremstillingen, merket «nye tiltak» 

 

2. Kommunestyret forutsetter at videre utredning og iverksetting av tiltak med langsiktig 

effekt skjer i tett samarbeid med alle berørte parter slik omstillingsarbeidet har vært langt 

opp så langt. 

 

3. Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren har stram økonomistyring, og at det 

lages et opplegg for gjennomføring av omstillingstiltak innenfor trepartssamarbeidet 

(administrasjon, tilltitsvalgte og politikere) som kan vise forpliktende framdrift, ansvar og 

ressursbruk løpende. 

 

4. Omstillingstiltak med helårsvirkning for 2021 og planperioden utredes videre og 

konkretiseres ytterligere i kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram med 

økonomiplan 2021 – 2024. 

 

5. Kommunedirektøren foretar budsjettjustering i egen sak som følge av dette vedtaket 
 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv: 005  

Arkivsaksnr.: 20/1375    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FLAGGING MED REGNBUEFLAGGET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Frøya kommunestyre følger lov om flagging på kommunale offentlige bygninger så lenge 

det er gjeldende norsk rett.  

2. Kommunestyret ber kommunedirektør om å heise pride-flagget (regnbueflagget) på torget i 

sentrum av Sistranda under Pride Trondheim i september 2020. 

3. Det flagges 04. – 13.09.20 

4. Forslag til flagging med regnbueflagget innarbeides i normalregler for bruk av Frøya 

kommunes våpen og flagg.  

 

 

 

Vedlegg:  

 

1. Normalregler for bruk av Frøya kommunes våpen og flagg.  

 

 

Saksopplysninger:  

  
Flagging fra rådhuset er regulert i Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger LOV -

193306-29-2, sist endret 15.12.2017 og med ikrafttredelse 01.01.18: 

«§ 1. På eller fra kommunes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner må kun 

brukes flagg som nevnt i lov 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag § 1 (uten splitt og tunge), det 

samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagg. Som offentlige bygninger og kommunale 

institusjoner regnes bygninger med tilhørende grunn som kommunen råder over som eier, leier 

eller lignende og som hovedsakelig brukes i forbindelse med kommunens offentlige oppgaver eller 

av kommunale institusjoner. Forbudet i første punktum gjelder ikke når bygninger med tilhørende 

grunn som nevnt i annet punktum brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende 

arrangement med allmenn interesse. Det samme gjelder frittstående kommunale flaggstenger på 

torg, bruer, plasser eller lignende som ikke framstår som en integrert del av et kommunalt 

bygningskompleks eller et bygningskompleks som for den vesentligste del benyttes av kommunale 

institusjoner».  



Etter loven er det satt klare grenser for bruk av flagg fra kommunen sine offentlige bygninger, der 

det kun er lov til å nytte det norske flagget, det samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagg. 

Det er gjort noen unntak:  

«Forbudet i første punktum gjelder ikke når bygninger med tilhørende grunn som nevnt i annet 

punktum brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn 

interesse.». 

Den andre unntaksbestemmelsen fastslår at forbudet ikke gjelder for frittstående kommunale 

flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignede som ikke fremstår som en integrert del av et 

kommunalt bygningskompleks eller et bygningskompleks som for den vesentligste del benyttes av 

kommunale institusjoner. Her kan det flagges uavhengig om det er et arrangement eller ikke.  

Pride er et arrangement med en allmenn interesse, men kommunedirektøren har ikke fått 

kjennskap til at det skal arrangeres et arrangement på Frøya, på kommunal grunn eller i tilknytning 

til rådhuset. Derimot blir Trondheim Pride arrangert 04. – 13.09.20.Trondheim Pride er Trøndelags 

årlige Pride-festival som ble startet i 1997, og er en underorganisasjon til FRI Trøndelag. Hvert år 

arrangeres det debatter i Pride House, parade, sosiale sammenkomster, konserter og fester for å 

feire skeiv kultur.  

Vurdering: 

 
Kommunedirektøren konstanterer at i den andre unntaksbestemmelsen er det mulig å flagge med 

Pride-flagget ved frittstående kommunale flaggstenger som ved torg, bruer plasser eller lignede 

som ikke fremstår som en integrert del av et kommunalt bygningskompleks eller et 

bygningskompleks som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner. Her kan det 

flagges uavhengig om det er et arrangement eller ikke.  

Kommunedirektøren er derfor av den formening at det kan flagges ved torget i Sistranda sentrum 

under Pride Trondheim i september 2020. Dette med bakgrunn i unntaksbestemmelsen og at i 

kommuneplanens samfunnsdel, under samfunn, næring og kultur er det overordnede målet: Frøya 

er et godt sted å leve og at Frøya er et inkluderende samfunn. 

Kommunedirektøren tilrår derfor at:  

1. Frøya kommunestyre følger lov om flagging på kommunale offentlige bygninger så lenge 

det er gjeldende norsk rett.  

2. Kommunestyret ber kommunedirektør om å heise pride-flagget (regnbueflagget) på torget i 

sentrum av Sistranda under Pride Trondheim i september 2020. 

3. Det flagges 04. – 13.09.20 

4. Forslag tl flagging med regnbueflagget innarbeides i normalregler for bruk av Frøya 

kommunes våpen og flagg.  

 
Kommunedirektøren har vært i dialog med Frøy eiendom og Hotell Frøya som eier flaggstengene på 
torget. Frøy eiendom overgav bestemmelsen til Hotell Frøya, og fra dem har kommunen fått positvt 
svar til at flagget heises som foreslått om dette blir vedtatt.  

 



Forslag utarbeidet og
anbefalt av Norsk Heraldisk

Forening i 2007, samt
anbefalt av KS i 2009.
Redigert for Frøya kommune 09. 03. 2009

NORMALREGLER FOR BRUK AV FRØYA KOMMUNES VÅPEN OG
FLAGG.

Disse regler er vedtatt den 26. 03. 09 av Frøya kommunestyre

§ 1 FRØYA KOMMUNENS VÅPEN OG FLAGG
(1) kommunens våpen og flagg erfastsatt i Kongelig Resolusjon av 13. mars 1987
og vedtak den 18. 12. 1987 i sak 128/86 i kommunestyret.

(2) Våpenet
Motivet ble valgt på grunnlag av en apen idekonkurranse utlyst i februar 1986, der Arne
S. Hogstad, Kolsås, ble vinner av konkurransen med sitt utkast "Beinkroker".
Da fiske og fangst gjennom uminnelige tider har vært hovednæringsvei for befolkningen
på Frøya, ble dette frå juriens side tillagt stor vekt ved valg av et motiv med fiskekroker
av bein, som for øvrig er en redskapstype som kan spores meget langt tilbake i historien.

(3) Farger
Våpnets farger er sølv fiskekroker på blå bunn. (l trykk erstattes sølv med hvitt).

(4) Våpenets og flaggets innehaver
Frøya kommune har rettighetene til våpenet og flagget.
Frøya kommune bestemmer våpenets og flaggets praktiske
bruk.

§ 2 GENERELL BESTEMMELSE
Våpenet og flagget skal alltid framstå
a som viktige symboler for Frøya kommune
a på en klar og entydig måte
a med en tilfredsstillende kvalitet

a uten å være plassert sammen med uvedkommende kjennetegn, bilder
eller tekst.

3 HVEM SOM KAN BRUKE VÅPENET OG FLAGGET
(1) Våpenet og flagget kan brukes av Frøya kommunens folkevalgte
organer, administrasjon og etater.
(2) Andre skal ikke bruke våpenet og flagget uten at å ha innhentet skriftlig
Tiltatelse frå kommunen. For å gi slik tillatelse kan
kommunen sette vilkår, blant annet for hvordan våpenet og
flagget skal bli gjengitt og anvendt.
(3) Andre kan likevel fritt bruke våpenet og flagget som ren dekorasjon, til
informasjon, folkeopplysning og lignende, men bare hvis slik bruk ikke kan gi
inntrykk av å være foretatt av kommunen.

§ 4 NÅR VÅPENET KAN BRUKES
(1) Våpenet kan Frøya kommune bruke når den utøver
kommunal myndighet. Denne bruken kan være som



kjennetegn, eiermerke eller til annen identifikasjon.
(2) Våpenet kan kommunen bruke i informasjon,
folkeopplysning, kommunikasjon og dekorasjon, for eksempel som lite
jakkemerke i metall.
(3) Våpenet kan kommunen bruke til kjennetegn, informasjon
og dekorasjon blant annet på brevpapir, internert, kunngjøringer, skilt,
gjenstander, bygningar, kjøretøy og andre steder der våpenet egner seg.

§ 5 HVORDAN VÅPENET SKAL BRUKES
(1) Våpenet skal vantigvis bli plassert øverst. Våpenet skal ikke være en bakgrunn
eller et underordnet mønster. Dette er likevel ikke til hinder for å fortsette
innarbeidete bruksmåter som for eksempel på kumlokk.
(2) Våpenet skal stå alene og mest mulig fritt i forhold til tekst og andre
elementer. Skal kommunens navn stå sammen med
våpenet, kan navnet stå under våpenet eller i sirkel rundt. Navnet kan stå til
høyre for våpen som har skjoldform, men da slik at skriften ikke kommer
høyere enn øvre skjoldkant.
(3) Ved sammenstilling med riksvåpenet, skal rekkefølgen være at dette blir sått
foran kommunens våpen. Andre statlige våpen og
kjennetegn som har heraldisk karakter eller som er i fast og varig bruk, settes
etter kommunens våpen. Fylkeskommuners våpen settes
foran kommuners våpen. Øvrige statlige og fylkeskommunale merker skal
normalt ikke brukes sammen med kommunens våpen.
(4) Ved sammenstilling med andre fylkeskommuners og kommuners våpen, skal
rekkefølgen ha sakelig grunn, så som alfabetisk eller geografisk nærhet. De
sammenstilte våpnene bør ha en samordnet formgivning.
(5) Våpenet skal ikke brukes på en måte som gjør at det kan bli oppfatte! som
privat kjennetegn, for eksempel firmamerke, varemerke, foreningsemblem
eller lignende.
(6) Privat kjennetegn, logo eller annet merke, bør ikke stilles sammen med
våpenet.

§ 6 VÅPENETS FORM OG UTFØRELSE
(1) Våpenet skal brukes med sine farger, når det ikke er særlig grunn til noe
annet. Metall (gull og sølv) kan gjengis som farge (gult og hvitt).
(2) Brukes våpenet i svart/hvit gjengivelse, skal våpenet være i strektegning
(kontur) eller i silhuett slik at farge gjengis som svart og metall som hvitt.
(3) Brukes våpenet i annen ensfarget gjengivelse, bør våpenet være i
strektegning (kontur).
(4) Når våpenet brukes med skjold, skal våpenfiguren være tilpasset
skjoldformen. Forskjellige skjoldformer kan brukes.
(5) Våpenet kan brukes frittstående, det vil si uten skjold, dersom det framstår
klart at det er våpenet som brukes.
(6) Våpenet kan gjengis i ulike teknikker, materialer og stilarter, på betingelse
av at våpenets innhald og heraldiske identitet er den samme.
(7) Våpenet skal utformes og gjengis i en god teknisk kvalitet. Dårlig kvalitet
på grunn av slitasje eller lignende, skal ikke forekomme.
(8) Våpenet skal formes og utføres etter de heraldiske normer for
fargenyanser, stilisering og proporsjoner.
(9) Våpenet skal gjengis speiivendt for å peke i fartsretningen på kjøretøy,

uniform og lignende. Våpenet kan være speilvendt av annen særlig grunn,
så som mot en talerstol.



(10) Våpenet kan gjengis som strektegning i segl, stempler og lignende.

§ 7 BRUK AV KOMMUNEFLAGGET
(1) Flagget kan brukes på eller ved kommunale bygninger.
(2) Flagget kan brukes andre steder under sammenkomster arrangert av
fylkeskommunen/kommunen, eller i andre sammenhenger når det framstår
klart at det er kommunen som opptrer.
(3) Flagget skal behandles og oppbevares i samsvar med god flaggskikk.
(4) Flagget kan henge oppe hele døgnet, dersom kommunen ikke bestemmer noe annet.
(5) På offisielle flaggdagar skal flagget vanligvis brukes sammen med det
norske flagg. Nasjonalflagg plasseres foran eller høyere enn
kommuneflagg, eventuelt til venstre for dette, sett frå publikums side.
Sameflagget kan plasseres mellom nasjonalflagget og kommuneflagget.
(6) Ideelle foreninger og lignende kan få tillatelse til å heise flagget ved
spesielle anledninger. Søknad skal sendes til Frøya kommune kommunen og
tillatelsen skal være skriftlig.

§ 8 BRUK AV BORDFLAGG, VIMPEL, BANNER OG FANER
(1) Flagget kan utføres som bordflagg, tverrskåret eller som vimpel, til
kommunens bruk. Bordflagg kan gis som gave til
vennskapskommune eller slik kommunen bestemmer.
(2) Flagget kan utføres som vimpel med våpenfigurved slangen.
(3) Frittstående våpen uten skjoldform kan settes øverst på loddrett hengande
banner.

(4) Våpen med skjoldform kan settes øverst elter midt på
kommunale faner. Våpenets form og utførelse skal være i samsvar med §
6.
(5) Ideell forening og organisasjon som hører hjemme i
kommunen, kan etter søknad få tillatelse til å ha våpenet
i fane slik som i pkt d. ovenfor. Våpenet skal ikke gjengis på en slik måte
at det virker som fylkeskommunen/ kommunen selv opptrer.

§ 9 MISBRUK
(1) Bruk av våpenet og flagget som ikke er i samsvar med disse regler, er
forbudt og i strid med straffeloven § 328 nr 4.
(2) Slik bruk er forbudt og skal opphøre, selv når kommunen ikke anmelder forholdet til
påtalemyndigheten.



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv: D41  

Arkivsaksnr.: 20/1595    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Kommunestyret 

 

ENDRING AV GRAVPLASSENE VÆRØY OG TITRAN I FRØYA KOMMUNE  

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune gir sin tilslutning til at  

1. Frøya sokn omregulerer Værøy gravplass fra å være kistegravplass til å bli en 

gravplass for urner i kistegrav.  

2. Frøya sokn omregulerer områder på Titran gravplass. Felt 4, rad N-U, nummer 

1-9 gjøres om til kistegraver for urner.  

 

 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 

I brev sendt til Nidaros bispedømmeråd 13.03.2020 var det møteboken fra sak 005/20 og 

006/20 i Frøya kirkelige fellesråd som lå vedlagt. 

 

Sak 005/20 Omregulering av Værøy gravplass 

 

Værøy gravplass ligger på Risøya hvor det ikke bor mennesker. Øya eies av Tor Johannes 

Wærøe. Frøya sokn ønsker å omregulere Værøy gravplass fra å være kistegravplass til å 

være en gravplass for bare urner i kistegrav.  

 

Foruten festede kistegraver på Værøy gravplass, ønsker vi at det nå kun urner som kan settes 

ned der.  Ved fornying av festeavtale blir kistegraver omgjort til urnegraver. 

Det er plass til 4 urner i 1 kistegrav. 

 

Bakgrunn: På Værøy gravplass er dette er pga. arbeidsforholdene til gravplassarbeiderene 

(4 mann må grave opp graven for hånd), jordsmonn som ikke er egnet til nedbryting (leire), 

er avhengig av flo sjø for å legge til båten som skal frakte kisten og det er ingen offentlig 

transport (båt) som legger til Værøy gravplass. Kaianlegget som består av noen planker som 

er festet på et berg er ikke egnet lengre for å legge til med båt ved flo sjø. Ved siste 

kistebegravelse som var der måtte arbeiderne få kisten på land i fjæresteinen og videre opp 



til gravplassen. Dette sier de var ingen verdighet til den gravlagte. Når det er nedsetting av 

urner kan de legge til båten andre mere egnede steder ved øya.  

Med dette ønsker Frøya sokn å kunne gi verdighet til den gravlagte, ta vare på 

lokalsamfunnets ønske om å bevare gravplassen og ta vare på HMS til gravplassarbeiderne.  

Frøya sokn er klar over at fellesrådet har ansvaret for å sikre adkomst til gravplassen og ser 

på hvilke muligheter vi har får å ordne en tilfredsstillende adkomst.  

 

Vedtak: 

Frøya sokn omregulerer Værøy gravplass fra å være kistegravplass til å bli en gravplass for 

urner i kistegrav. Kistegravene har plass til 4 urner. Foruten festede kistegraver på Værøy 

gravplass, ønsker vi at det nå kun er urner som kan settes ned der.  Ved fornying av 

festeavtale blir kistegraver omgjort til urnegraver. 

Vedtaket sendes over til bispedømmerådet for godkjenning. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 006/20 Omregulering av Titran gravplass 

Frøya sokn ønsker å omregulere områder på Titran gravplass. Felt 4, rad N-U, nummer 1-9 

gjøres om til kistegraver for urner.  

 

Foruten festede kistegraver på Titran gravplass, ønsker vi at det nå kun urner som kan settes 

ned der.  Ved fornying av festeavtale blir kistegraver omgjort til urnegraver. 

Det er en del områder igjen på felt 1 og noen på felt 2 som er avsatt til kistegraver.  

Bakgrunnen: Områdene som ikke er brukt på Titran gravplass er for grunne til å sette ned 

kiste. Her treffer vi berget når vi graver. Derfor ønsker vi å omregulere felt 4. rad N-U, 

nummer 1-9 til kistegraver for urner. Det er plass til 4 urner i 1 kistegrav. 

Frøya sokn ønsker med dette å gjøre det mulig for nedsetting av urne på det tiltenkte 

området slik at lokalbefolkningen fortsatt har mulighet til å få satt ned sine på ønsket 

gravplass. 

 

I tillegg informeres det om at Frøya sokn allerede har 14 gravplasser som skal tas vare på, 

så en utvidelse av Titran gravplass eller en ny gravplass ser vi ikke at er løsningen.   

 

Vedtak: 

Titran gravplass omreguleres følgende: 

Felt 4, rad N-U, nummer 1-9 gjøres om til kistegraver for urner.  

Foruten allerede festede kistegraver på Titran gravplass, skal det nå kun settes ned urner.   

Ved fornying av festeavtale blir kistegraver omgjort til kistegraver for urner. 

Vedtaket sendes over til bispedømmerådet for godkjenning. 

Enstemmig vedtatt 

 

Vurdering: 

 

Hele Værøy gravplass endres fra kistegraver til kistegraver for urner. Titran 

gravplass felt 4, rad N-U, nummer 1-9, endres fra kistegraver til kistegraver for 

urner. Hver kistegrav har plass til 4 urner. 

Med disse endringene kan vi ved Værøy gravplass bla. gi verdighet til den 

avdøde i forbindelse med transporten, ta vare på lokalsamfunnets ønske om å 

bevare gravplassen og ta vare på HMS for gravplassarbeiderne. 



Ved Titran gravplass ønsker vi å gjøre det mulig for nedsetting av urner på det 

tiltenkte området slik at lokalbefolkningen fortsatt har mulighet til å få gravlagt 

sine på ønsket gravplass. Endringen vil gjøre at vi får plass til 72 kistegraver for 

urner tilsammen på dette området. 

 

Titran gravplass felt 4, rad N-U, nummer 1-9 ligger i området bak klokkehuset. 

Endringene vil være en vesentlig endring av gravplass etter gravferdsloven § 4 

som krever tilslutning fra kommunen og tillatelse fra bispedømmerådet. 
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Dato: 20.04.2020 Vår ref: 17/06285-15    Deres ref:    

 
 

Søknad om endring av gravplassene Værøy og Titran i Frøya 
kommune 

Det vises til brev fra kirkevergen i Frøya av 13.03.2020 vedrørende søknad om endring av 
gravplassene Værøy og Titran.  
 
Det er ønske om å endre hele Værøy gravplass og felt 4, rad N-U, nummer 
1-9 ved Titran gravplass ved at nye graver tildeles som urnegraver og at graver og 
gravsteder som inngår i en festeavtale endres til urnegraver ved fornyelse av festeavtalen. 
 
Værøy gravplass ligger på Risøya, som for tiden er ubebodd. Begrunnelsen for å stenge 
gravplassen for kistegravlegging er sammensatt. Kaianlegget er i dårlig stand og transport 
av kister fram til gravplassen oppleves som uverdig. Leire i grunnen gjør massene lite egnet 
til nedbryting av gravinnhold. Åpning og lukking av grav skjer for hånd og er utfordrende med 
tanke på HMS og arbeidsmiljø. 
Saken er behandlet i Frøya kirkelige fellesråd 29.01.2020 (sak 005/20). 
 
Titran gravplass ligger helt vest på Frøya. Begrunnelsen for å stenge gravfelt 4 rad N-U, 
gravnummer 1-9 er at gravene er for grunne og ikke egnet til kistegravlegging (jfr. §13 i 
gravferdsforskriften). 
Gravferdsforskriften § 5, 2. ledd har bestemmelser om permanent stenging for 
kistegravlegging. Dersom jorddybde ikke samsvarer med forskriftens krav kan del av 
gravplass stenges permanent for kistegravlegging. Det vises for øvrig til 
rundskriv P-12/2012 Endringer i gravferdsforskriften og merknaden til § 5, der det framgår at 
« … av hensyn til festeren bør det tilstrebes å ta slike områder ut av bruk til 
kistegravlegging ved at fester fra neste forfall bare får anledning til å gjenfeste graven som 
urnegrav». 
Saken er behandlet i Frøya kirkelige fellesråd 29.01.2020 (sak 006/20). 
 
Gravplassrådgiveren har gitt sin uttalelse til søknaden i brev av 24.03.2020. 
 
Det framgår av sakens dokumenter at gravkartene ikke vil bli endret og at opprinnelig 
gravstørrelse videreføres. Hver grav vil gi plass til 4 urner. 
 
Nidaros bispedømmeråd godkjenner endringene av gravplassene Værøy og Titran ved at 
nye graver tildeles som urnegraver. Vedtaket er gjort med hjemmel i §4 i gravferdsloven.  
 



   

  2 av 2 
   
 

 

Berørte rettighetshavere skal så langt det er mulig varsles skriftlig i god tid, og senest tre 
uker før gravene blir stengt for kistegravlegging. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Steinar Skomedal  e.f.  
stiftsdirektør Olav D. Svanholm 
 rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
  
  
 
 
 
                                           
 
 
Mottakere: 
Frøya kirkelige fellesråd            Postboks 14 7261 SISTRANDA 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger  Antonsen Arkiv: A02  

Arkivsaksnr.: 20/1766    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 

Kommunestyret 

 

VOKSENOPPLÆRINGA OG DALPRO AS  

 

Forslag til vedtak: 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å gå i forhandlinger og eventuelt inngå en avtale med 

DalPro as om å ivareta deler av voksenopplæringen knyttet til flyktninger og 

arbeidsinnvandrere.  

 

 

 

 

Bakgrunn for saken 

Kommunedirektøren har valgt å omorganisere og effektivisere Flyktningetjenesten og ønsker 

å gjennomføre en tilsvarende vurdering av Voksenopplæringen. 

 

Flyktningetjenesten er i dag underlagt rammeområde oppvekst. Fra 01.09.20 overføres 

Flyktningetjenesten til Familiens Hus og med det rammeområde Helse og Mestring.  

 

Bakgrunn for å legge flyktningetjenesten til Familiens Hus er at flyktningene har større 

samhandling med kommunens helsetjenester enn oppvekst når det gjelder oppfølging og 

integrering.  

 

Frøya kommune har per i dag 11 flyktninger som er knyttet til introduksjonsprogrammet.  

 

Når det gjelder Voksenopplæringen som denne saken gjelder, ønsker kommunedirektøren å 

overføre deler av voksenopplæringen til DalPro AS. Dette gjelder ikke flyktningebarna. 

Opplæringen av dem legges til Sistranda barneskole og Frøya ungdomsskole. Vi har i dag 6 

flyktningbarn som går i barneskolen – ingen i ungdomsskolen pt.  

 

Det presiseres at DalPro As kun skal ivareta den utførende delen av tjenesten. Den utøvende 

delen – det vil si oppfølging og tilsyn -  tilligger fortsatt Frøya kommune ved virksomhetsleder 

ved Sistranda barneskole i samarbeid med kommunalsjefen for oppvekst. 

 

DalPro as er autorisert til å gjennomføre slik opplæring.  

 

DalPro as sitt ansvar vil være å gjennomføre introduksjonsprogrammet for den voksende 

delen av flyktningene og arbeidsinnvandrere.  

 



Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde opplæring i norsk og samfunnskunnskap og 

tiltak som forbereder til arbeid eller utdanning. Programmet skal være helårig og på full tid så 

lenge den enkelte har behov for det, inntil to år. Det kan forlenges til tre år når særlige 

grunner taler for det. 
 

Innenfor rammene av introduksjonsordningen kan en deltaker for eksempel starte i 

arbeidspraksis fra første dag i kombinasjon med opplæring i norsk og samfunnskunnskap på 

deltid, gjennomføre grunnskole eller videregående opplæring, gjennomføre kompletterende 

utdanning, delta i arbeidstrening i kombinasjon med norskopplæring og eventuelt også motta 

praktisk norskopplæring på arbeidsplassen, eller få praktisk bransje- eller yrkesfaglig 

opplæring. 
 

Ordinært arbeid kan legges inn som en del av programmet slik at den enkelte kan få mulighet 

til å få en tidlig tilknytning til arbeidslivet samtidig som hun eller han kvalifiseres til arbeid 

eller utdanning. 

 

Målsettingen 
o Målet med introduksjonsprogrammet er å styrke den enkeltes muligheter for 

deltakelse i arbeid og samfunnsliv og deres økonomiske selvstendighet. 

o Regjeringens målsetting er at minst 70% av deltakerne skal være i arbeid eller 

utdanning året etter at de har avsluttet programmet. 

 

Målet 
Målet for opplæringen i norsk for voksne innvandrere er at deltakerne skal kunne nå et 

ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på 

kompetansen sin i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Opplæringen i samfunnskunnskap 

skal gi deltakeren informasjon om plikter, rettigheter og muligheter, og gi 

grunnleggende kunnskaper om det norske samfunnet og sentrale verdier. 

 

Regjeringens målsetting er at 70 prosent oppnår nivå A2 eller høyere på skriftlig 

norskprøve, og at 90 prosent oppnår nivå A2 eller høyere på muntlig prøve. For den 

avsluttende prøven i samfunnskunnskap er målet at 90 prosent skal bestå. 

 

Innholdet 
 Grunnleggende kunnskaper om det norske samfunn er viktig for å kunne delta 

både i arbeidslivet spesielt, og i samfunnslivet generelt. 

 Opplæringen skal bygge på prinsippet om tilpasset opplæring. Organisering, 

innhold og valg av metoder må ta utgangspunkt i den enkelte deltakers behov og 

forutsetninger. Modul 4-5 omhandler innholdet i opplæringen og lærplanen. 

 Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. 

Undervisere må kjenne til: 
 Struktur og innhold i læreplanen, både norsk- og samfunnskunnskapsdelende sju 

emnene i samfunnskunnskapsplanen følgende i norskplanen: 

o de fem språkferdighetene 

o de fire domenene for språkbruk 



o inndeling i ferdighetsnivåer og beskrivelsene av disse inndelingen i spor. 

 

Individuell plan for norskopplæring 
DalPro vil i samarbeid med vår programveileder i Frøya kommune utarbeide rutiner for å 

kartlegge deltakernes skolebakgrunn for å formulere individuelle mål for opplæringen. 
 

Individuell plan skal utarbeides i samarbeid med deltakeren og utformes på bakgrunn av den 

enkeltes kompetanse, forutsetninger, livssituasjon og videre planer for livet i Norge. 

 
 

Den individuelle planen om norskopplæring vil inneholde: 
o Mål for opplæringen 

o Tidsrammen 

o Når og hvor opplæringen skal finne sted. 

 

Økonomi 

Kostanden knyttet til denne opplæringen/kjøp av tjenester fra DalPro, dekkes i helhet av 

IMDIs integreringstilskudd.  

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/1767    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV MERETE MOEN  

 

Forslag til vedtak: 

 

Merete Moen innvilges fritak fra sitt politiske verv som medlem i kontrollutvalget for 

inneværende periode. 

 

Som medlem i kontrollutvalget velges: 

Som vara for den valgte i kontrollutvalget velges: 

Som 2. vara for Rødt i KST velges: 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Merete Moen søker om fritak da det er kronisk sykdom i familen og hun har ikke kapasitet til 

utføre vervet på en god måte. 

 

Da Bente Marie Kvam ble innvilget fritak i KST møtet 18.06.20 sak 50/20, må det velges nytt 

varamedlem for Rødt. 

 

 

§ 7-9.Uttreden og fritak  

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller 

henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet 

midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om 

grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den 

som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.  

 

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før 

fritaksperioden er over. 

 

 



§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre 

måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket 

gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges.  

 

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved 

forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen 

varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved 

flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt.  

 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, 

kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller 

varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende 

medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 

prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det 

underrepresenterte kjønnet.  

 

Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny leder.  

 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget 

eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, 

kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige 

varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen som har et for lavt antall 

varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne framgangsmåten fører til at ett 

kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller 

gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt varamedlem fra det 

underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å 

velge varamedlemmer til andre organer.  

 

Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå hvem 

som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget eller 

fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved 

nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller varamedlemmet inn på den ledige plassen. 

Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen 

over varamedlemmer. 

 

 

Vurdering: 

 

Merete Moen innvilges fritak. 

 

 

 

 



Fra: Merete Moen [merete-moen@hotmail.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 08.07.2020 15:58:53 

Emne: Søknad om fritak fra politisk verv 

Vedlegg:  

Jeg søker fritak fra mitt politiske verv i kontrollutvalget perioden ut grunnet kronisk sykdom i nærmeste familie. 
Jeg har av denne grunn ikke kapasitet til å stå i mitt verv. 

 

 

Mvh 

Merete Moen 

 

Sendt fra min iPad  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/1838    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

Helhetlig idrettspark, status prosjektene 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/1840    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

HOVEDUTVALGSLEDERNES ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/1837    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  
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