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Saknr: 55/15 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
17.03.2015 

Arkivsaksnr: 
15/379 

Sak nr: 
55/15 

Saksbehandler: 
Øyvor Helstad 

Arkivkode: 
M50  

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
55/15 Formannskapet 17.03.2015 
 
 
AVFALL I FROAN  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det plasserer tre søppelcontainerer på Halten, Sørburøya og Gjæsingen for påsken 2015. 
 
Saksopplysninger:   
 
Flytavfall og speiellt plast er et miljøproblem, og avfallet samler seg i strandsonen.  
 
Kommunestyret har tidliger hatt besøk av Emma Årvik fra Miljøagentene som fortalte om sine egne opplevelser 
av mye søppel i fjæra på øyer i Froan. I kommunens budsjettvedtak er det derfor ønskelig å få plassert ut 
containere i Froan, slik at det er muligheter til å få håndtert avfallet som ryddes. 
 
Hamos har en løsning for dette, og kan få plassert ut containere på Halten, Sørburøy og Gjæsingen til påsken 
2015. Sauøya har i dag ikke tilfredsstillende kai.  
Kostnadene er beregnet til mellom 3000 - 5000 kr pr container. 
 
Saksbehandler er i dialog med Fylkesmannen om de kan bidra i finansieringen. 
 
Vurdering: 
 
Helt siden plast ble tatt i bruk tidlig på 50-tallet, har den skapt et økende miljøproblem. Enorme mengder plast 
havner hvert år i havet og brytes svært langsomt ned.  

De store plastkonsentrasjonene er bare den synlige delen av problemet. Det som bekymrer mest er de svært små 
plastpartiklene, som tas opp av dyreplankton og kommer inn i næringskjedene. 

Små plastpartikler kan være en av årsakene til at bestander av sjøfugl reduseres. Tall fra FNs miljøprogram viser 
at ca. én million sjøfugl og ca. 100.000 sjøpattedyr dør hvert år på grunn av inntak av plast eller ved at de går 
seg fast i plastgjenstander. Man undersøker nå hvilken skade plast gjør på fisk og det øvrige livet i havet. 

Det er positivt å få på plass en avfallshåndtering i Froan. 
Intensjonen er å få på plass kontainere for å få samlet inn flytavfall. Med stor sannsynlighet vil nok kontainerene 
også bli benyttet til annet restavfall. 
 



Saknr: 56/15 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
17.03.2015 

Arkivsaksnr: 
15/409 

Sak nr: 
56/15 

Saksbehandler: 
Knut Arne Strømøy 

Arkivkode: 
X01  

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
56/15 Formannskapet 17.03.2015 
 
 
17. MAI KOMITÉ 2015  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune oppnevner følgende 17.mai komite for 2015. 

• Ordfører (leder) 
• Representant fra kultur og næring 
• Representant for Frivilligsentralen/frivilligheten 
• Representant fra Frøya kultur og kompetansesenter 
• Representant fra Frøya kulturskole 
• Representant for skole og barnehage. 

 
Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya har i mange år hatt en flott tradisjon med et felles folketog i sentrum. De siste årene har vi hatt en egen 
komite med ordføreren som leder. Komiteen planlegger og gjennomfører arrangementet og sørger for at alt det 
praktiske er i orden.  

Selve folketoget har alltid startet på Siholmen og endt opp på torvet. I 2014 var det planer om at endestasjonen 
skulle være det nye kultur og kompetansesentret, men dette lot seg ikke gjennomføre på grunn av forsinkelser i 
byggeprosessen. 

Vurdering: 
 
Det er viktig å få på plass 17.mai komiteen og starte planleggingen. Representant fra kultur og næring har ansvar 
for å konstituere komiteen. 

Avklaringen i forhold til om taler og underholdning skal fortsette å gjennomføres på torvet eller skal vurderes 
flyttet til kommunens nye storstue må gis prioritet da dette betyr mye for den praktiske gjennomføringa både når 
det gjelder scene, lyd og annet utstyr. 

Komiteen kan godt utvides med en folkevalgt i tillegg til ordfører om dette er ønskelig. 

 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Øyvor Helstad Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  15/379    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
AVFALL I FROAN  
 
 
Forslag til vedtak: 
Det plasserer tre søppelcontainerer på Halten, Sørburøya og Gjæsingen for påsken 2015. 
 
 
  
Saksopplysninger:   
Flytavfall og speiellt plast er et miljøproblem, og avfallet samler seg i strandsonen.  
 
Kommunestyret har tidliger hatt besøk av Emma Årvik fra Miljøagentene som fortalte om 
sine egne opplevelser av mye søppel i fjæra på øyer i Froan. I kommunens budsjettvedtak er 
det derfor ønskelig å få plassert ut containere i Froan, slik at det er muligheter til å få håndtert 
avfallet som ryddes. 
 
Hamos har en løsning for dette, og kan få plassert ut containere på Halten, Sørburøy og 
Gjæsingen til påsken 2015. Sauøya har i dag ikke tilfredsstillende kai.  
Kostnadene er beregnet til mellom 3000 - 5000 kr pr container. 
 
Saksbehandler er i dialog med Fylkesmannen om de kan bidra i finansieringen. 
 
Vurdering: 
Helt siden plast ble tatt i bruk tidlig på 50-tallet, har den skapt et økende miljøproblem. 
Enorme mengder plast havner hvert år i havet og brytes svært langsomt ned.  

De store plastkonsentrasjonene er bare den synlige delen av problemet. Det som bekymrer 
mest er de svært små plastpartiklene, som tas opp av dyreplankton og kommer inn i 
næringskjedene. 

Små plastpartikler kan være en av årsakene til at bestander av sjøfugl reduseres. Tall fra FNs 
miljøprogram viser at ca. én million sjøfugl og ca. 100.000 sjøpattedyr dør hvert år på grunn 
av inntak av plast eller ved at de går seg fast i plastgjenstander. Man undersøker nå hvilken 
skade plast gjør på fisk og det øvrige livet i havet. 

Det er positivt å få på plass en avfallshåndtering i Froan. 



Intensjonen er å få på plass kontainere for å få samlet inn flytavfall. Med stor sannsynlighet 
vil nok kontainerene også bli benyttet til annet restavfall. 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv:  X01   
Arkivsaksnr.:  15/409    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
17. MAI KOMITÉ 2015  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune oppnevner følgende 17.mai komite for 2015. 

• Ordfører (leder) 

• Representant fra kultur og næring 

• Representant for Frivilligsentralen/frivilligheten 

• Representant fra Frøya kultur og kompetansesenter 

• Representant fra Frøya kulturskole 

• Representant for skole og barnehage. 

 
 

 
 
Vedlegg: 
 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
15/409-1 17. MAI KOMITÉ 2015  

   
 
Saksopplysninger:   
Frøya har i mange år hatt en flott tradisjon med et felles folketog i sentrum. De 

siste årene har vi hatt en egen komite med ordføreren som leder. Komiteen 

planlegger og gjennomfører arrangementet og sørger for at alt det praktiske 

er i orden.  

Selve folketoget har alltid startet på Siholmen og endt opp på torvet. I 2014 

var det planer om at endestasjonen skulle være det nye kultur og 



kompetansesentret, men dette lot seg ikke gjennomføre på grunn av 

forsinkelser i byggeprosessen. 

 
 
Vurdering:  
Det er viktig å få på plass 17.mai komiteen og starte planleggingen. 

Representant fra kultur og næring har ansvar for å konstituere komiteen. 

Avklaringen i forhold til om taler og underholdning skal fortsette å 

gjennomføres på torvet eller skal vurderes flyttet til kommunens nye storstue 

må gis prioritet da dette betyr mye for den praktiske gjennomføringa både når 

det gjelder scene, lyd og annet utstyr. 

 

Komiteen kan godt utvides med en folkevalgt i tillegg til ordfører om dette er 

ønskelig. 
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