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Saknr: 153/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

02.10.2018 

Arkivsaksnr: 

18/2596 

Sak nr: 

153/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

153/18 Formannskapet 02.10.2018 

 

GODKJENNING AV PROTOKOL FRA MØTE 18.09.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 18.09.18 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 18.09.18 
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02.10.2018 

Arkivsaksnr: 
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Sak nr: 

154/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
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Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

154/18 Formannskapet 02.10.2018 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatenen tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.09.18 

Regionale næringsfond - prinsipper for fordeling 2019  

Titran 16 

Vedtak HU-N 19092018 Sak 76-18 Regionale næringsfond - prinsipper for fordeling 2019 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

155/18 Formannskapet 02.10.2018 

 

INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar følgende intensjonsvedtak for investeringsbudsjettet for økonomiplanen 

2019 – 2022 

  2019 2020 2021 2022 

Sum investeringer 97 731 000 114 880 000 46 494 400 29 800 000 

Sum lån -87 276 000 -103 460 000 -44 034 400 -28 740 000 

Sum annet (mva) -11 455 000 -11 420 000 -2 460 000 -1 060 000 

Sum renter og 

avdrag 

698 976 3 659 215 6 083 422 6 445 452 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Investeringsskjema for VAR området 

Investeringsskjema for investeringstiltakene unntatt VAR 

 

Saksopplysninger:   

 

Rådmannens forslag til investeringer for Frøya kommune i kommende planperiode er prioritert ut fra innspill 

fra kommunens virksomheter, og legger her frem et forsalg i henhold til handlingsregel vedtatt i k-sak 105/17. 

For 2019 vil denne være på ca. 25,6 millioner kr for investeringer unntatt selvkost. 

 

Rådmannen foreslår følgende investeringstiltak for økonomiplanperioden 2019 – 2022 

 

Prosjekt
nr 

PROSJEKT   2019 2020 2021 2022 Vedlegg 

                

  VANNFORSYNING:             

Nytt Nytt høydebasseng Sistranda s 10000 5000     1 

551375 Nytt høydebasseng Bergheia s 9000       15 

551376 Nytt høydebasseng Bremnestuva s   10000     16 

551440 Løpende investeringer vannledninger s 2000 2000 2000 2000 17 

551364 Vannforsyning Sistranda -Nordskaget s   8000     14 

Nytt Utvendig rehab. Høydebasseng s 1200       21 

Nytt Innkjøp vannmålere s 500 500 500 500 20 

Nytt Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger s   2200 2200 2200 22 

Nytt Oppgradering/utskifting - vannkummer s 800 800 800 800 23 
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  AVLØP             

557001 Løpende investeringer kommunale avløp s 1500 1500 1500 1500 12 

551456 Sanering og oppgradering avløp - Nordskag s 4000       19 

551445 Avløpsrenseanlegg Sistranda-Hamarvik-Flatval s   10000 15000   18 

551377 Opprydding komm. avløps-og overvannsledn. s   1200     13 

551449 Avløpsanlegg Flatval 1 og 2 s   500 4500   5 

Nytt Sanering/oppgradering-avløpsanlegg Sula s 6500       7 

Nytt Opprydding spredt avløp Valen s   2500     4 

Nytt Opprydding spredt avløp Måsøval s   2500     3 

Nytt Sanering/oppgradering avløpsanlegg Mausund 
2 

s     4000   9 

Nytt Oppryding spredt avløp Sandvika s     2500   2 

Nytt Sanering/oppgradering avløpsanlegg Dyrvik s     500 7500 11 

Nytt Sanering/oppgradering av avløpsanlegg Nesset s     500 6000 6 

Nytt Sanering/oppgradering avløpsanlegg Mausund 
1 

s       4000 8 

  TOTALT VAR   35500 46700 34000 24500   

                

  BRANN             

Nytt Utstyr til branndepotene Sula og Mausund   100       BR1 

Nytt Ny brannbil     1000     BR2 

                

  NÆRINGSAREAL/SENTRUMSUTBYGGING             

551498 Infrastruktur sentrumsområde   3000 2000     i økonomi 
planen 

                

  VEIER OG  KAIER             

551431 Gjetøy bru - Oppgradering til 8t   2300       T2 

Nytt Bogøy bru - utbedring     2300     T3 

551328 Trafikksikkerhetstiltak   500 500 500 500 i økonomi 
planen 

551352 Kommunale veier   1000 2000 2000   i økonomi 
planen 

551464 Sistien   800 800     i økonomi 
planen 

  Kommunale kaier og bruer     1500 1500 1500 i økonomi 
planen 

                

  BYGNINGER             

551347 Sistranda skole - Elektrokjel/Varmepumpe   3000       T1 

551521 Bygging av kommunaleutleieboliger s 5000       i økonomi 
planen 

551430 Morgenedagens omsorg e 19375 27500     Egen 
behandling 

Nytt/tille
gg 

Varmesentral Mausund oppvekstsenter      2850     Usatt i hht. 
vedtak i K-sak 
64/18 

                

  RÅDMANNEN             
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  SERVICEKONTORET             

Nytt Innkjøp Ipader til politikere og administrasjon   350       R1 

                

  BOLIGKONTORET             

Nytt Rekrutteringsleiligheter s 8000 3000 3000 3000 R2 

Nytt Ombygging gamle helsesenter   8150 8150     R3 

                

  OPPVEKST             

  NABEITA OPPVEKSTSENTER             

Nytt Sklie   100         

                

  HELSE OG MESTRING             

  PLO             

  Nye senger og personløftere   100 100 100 100 PLO 

Nytt Medisinsk teknisk utstyr og luftmadrasser   100 100 100 100 PLO 

Nytt Løfte- hvilestoler og spisestoler   100 100 100 100 PLO 

                

  BAM             

Under 
planleggi
ng 

Nye boliger - Målgruppen er personer med aktiv 
rusavhengighet 

s 5000       BAM1 

Under 
planleggi
ng 

Nybygg omsorgsboliger - Bofelleskap med X ant 
boenheter m/ base for ungdom/unge voksen 
med særskilt behov . 

s   5000     BAM2 

Under 
planleggi
ng 

Nybygg omsorgsboliger - Målgruppen er 
personer med langvarig utfordringer innen rus 
og/eller psykisk lidelser 

s     5000   BAM3 

                

  KULTUR OG IDRETT             

  Svømmehall   5500 11000     K2 Tilstands 
rapport 

  Gjøre bygdetunet funksjonelt   300 200     K1 

                

  DEN NORSKE KIRKE             

  Oppgradering av orgelpiper Sletta kirke     80     DNK2 

  Oppgradering av Sula kapell       194   DNK3 

  Oppgradering av gravplasser   456       DNK1 
                

      2019 2020 2021 2022   

  Sum selvkost utenom VAR   18000 8000 8000 3000   
  Morgendagens omsorg   19375 27500 0 0   
  Sum øvrige investeringer uten VAR   25970 32700 4543 2300   
  Sum VAR   35500 46700 34000 24500   
  Sum totale investeringer   98731 114880 46494 29800   
 

Vurdering: 

Rådmannen har foretatt prioriteringer i henhold til k-sak 105/17 for 2019, og foreslår et investeringsbudsjett på 

25,970 millioner kr unntatt selvkost. Rådmannen foreslår i tillegg et investeringsbudsjett for VAR området på 

35,5 millioner kr.  
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Investeringsbudsjettet for «Morgendagens omsorg» vil bli behandlet i egen sak, da det faktiske kapitalbehovet 

for 2019 enda er uklart. Rådmannen foreslår å foreløpig ta med kapitalbehovet som ble vedtatt i budsjettet og 

økonomiplanen for 2018-2021, som er kapitalbehovet minus tilskuddet fra Husbanken og boliger som er 

selvkost (omsorgsboligene). 
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/ Kommunestyret  

 

REVISJON AV ØKONOMIREGLEMENTET 2018  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte økonomireglement, med gyldighet fra kommunestyrets vedtak. 

2. Kommunestyret vedtar vedlagte finansreglement, med gyldighet fra kommunestyrets vedtak. 

 

 

Vedlegg: 

 

Økonomireglementet 2018 

Finansreglementet 2018 

Attestasjon av finansreglementet 

Attestasjon av finansrutiner 

 

Saksopplysninger:  

  

Økonomireglementet og finansreglementet skal rulleres minst en gang pr valgperiode.  

 

Vurdering: 

 

Rådmannen har tatt utgangspunkt i det gjeldende økonomireglementet, men har forsøkt å forenkle dokumentet, 

slik at det blir mer leservennlig. 

 

Reglementet regulerer hva rådmannen og de politiske utvalgenes roller er i budsjettprosessen og hvordan 

rådmannen skal rapportere og fremme saker i løpet av året. 

Reglementet inneholder også retningslinjer for investeringsprosjekt, startlån, anvisning og attestering. 

 

Vedtatte prinsipper er inntatt, som handlingsregler, rapporteringstidspunkter og andre vedtak. 

 

Økonomireglementet er bygd opp rundt prinsippet om at kommunestyret vedtar rammene, og budsjettet på 

hvert rammeområde. Formannskapet kan flytte midler på tvers av rammeområdene (f.eks. fra rådmannen til 

helse og mestring), gitt at totalrammen for kommunen ikke endres. Rådmannen kan flytte midler innen 

rammeområdet (f.eks. innen oppvekst), gitt at rammen ikke endres. 

Dette prinsippet et tatt inn i driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. 

 

Økonomireglementet har vært behandlet i lederforum og vært på høring blant virksomhetslederne. 

 

Finansreglementet er også noe forenklet, og forsøkt gjort mer leservennlig. Prinsippene om at investeringer og 

låneopptak kun skal være i norsk valuta er videreført. Prinsippet om videreføring av bufferfond er videreført. 

Avkastningskravet for kapital ikke i bank er også videreført.  

 

Finansreglementet er revidert av revisor Wenche Holte 20.09.18 
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/ Kommunestyret  

 

EKSTRABEVILGNING KONSEKVENSUTREDNING OG ROS ANALYSE FOR AREALPLANEN 

2018  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre bevilger 500 000 kr til økte kostnader i forbindelse med konsekvensutredning og 

ROS-analyse for revidering av kommuneplanens arealdel.  

 

Tilleggsbevilgningen finansieres fra prosjektet utbygging næringsarealer, som har en saldo på 23 182 250 

kr pr 01.09.17 

 

 

 

Saksopplysninger:  

  

I budsjett for 2017 ble det avsatt 700 000 kr for ekstern bistand i forbindelse med utarbeiding av 

konsekvensutredning og ROS-analyse for kommuneplanens arealdel i tråd med vedtak i sak 138/16 i 

formannskapet:  

Formannskapet i Frøya kommune ber rådmannen utarbeide prosjektbeskrivelse for arbeidet med 

konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse til rulleringen av kommuneplanens arealdel, og 

innhente anbud fra private aktører som kan stå for dette. 

 

Etter innspillsperioden var gjennomført var mengden private innspill vesentlig større enn antatt ved 

budsjettering av denne summen. Det var anslått ca. 60 innspill (jamfør Hitra kommunes foregående revidering 

av arealplanen). Frøya kommune mottok ca. 200 private innspill. Med bakgrunn i dette ble også kostnadene til 

ekstern bistand større. Den økte bevilgningen vil dekke utarbeidelse av konsekvensutredninger og ROS-analyse 

av innspill, samt samlet ROS for kommuneplanens arealdel i tråd med PBL §§ 4-2 og 4-3.   

 

 

Vurdering: 

 

Ut fra dette oppsettet er det derfor behov for en tilleggsfinansiering på kr. 500 000 inkl.  

mva. Dette foreslås finansiert fra tidligere vedtatt bevilgning og opptatt lån til næringsarealer på kr.25.000.000. 

Saldo på dette prosjektet er pr dato på 23 mill inkl. momskompensasjon. Rådmannen velger denne løsningen 

for ikke å øke kommunens låneramme, samt at det viser seg at etablering av nye næringsarealer er forsinket.  

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

Utbygging næringsarealer: kr 22 682 250 
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MULIGHETSSTUDIE NÆRINGSAREAL - UTTIAN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Notat Næringsområde Uttian tatt til orientering 

 

 

Vedlegg: 

 

Notat Næringspark Ellingsholmen - Rambøll 

 

Saksopplysninger:   

 

Viser til Formannskapets møte 10.04.2018, sak 56/ 18, der det ble vedtatt at forprosjekt for trinnvis utbygging 

av næringsareal i området øst for Uttian bru skulle igangsettes. Rambøll har levert notat vedr. utvikling av 

Uttian Næringsområde (Næringspark Ellingsholmen), inklusive kostnadsestimat. Parallellt har grunneiere samt 

potensielle etablerere blitt holdt løpende orientert om utviklingen. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
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159/18 Formannskapet 02.10.2018 

/ Kommunestyret  

 

HABILITET I BEHANDLING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ordfører anbefaler å følge de råd som KS advokat gir i sitt brev av 10.0818- deres sak 

18/01999-1. 

2. Fungerende rådmann er derfor, ut fra KS sine anbefalinger inhabil i behandling av sak om 

rullering av kommuneplanens arealdel, heretter kalt «saken». 

3. Ordfører er habil, og anbefaler derfor at det er ordfører som innstiller i saken.  

4. De ansatte i administrasjonen, som ikke er inhabile, skal fortsatt kunne bistå ordføreren i 

saksbehandlingen, og gi anbefalinger. Innstilling i saken vil da kun ha ordlyden 

«innstilling/anbefaling» - ikke rådmannens inntilling/anbefaling - ordførers 

innstilling/anbefaling. Dette fordi at ordfører skal kunne delta i det politiske ordskifte 

5. De politikere som har gitt innspill som grunneiere, skal i utgangspunktt måtte anses som 

inhabile ved behandling saken, men utvalget selv gjøre en konkret vurdering (avstemming) 

av hvert enkelt tilfelle basert på de kriteriene som er angitt i KS sitt notat. 

6. Notatet fra KS legges ut sammen med vedtak i protokollen, og gjøres med dette offentlig 
 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.08.2018 sak 111/18 

 

Vedtak: 

1. Ordfører anbefaler å følge de råd som KS advokat gir i sitt brev av 10.0818- deres sak 

18/01999-1. 

2. Fungerende rådmann er derfor, ut fra KS sine anbefalinger inhabil i behandling av sak om 

rullering av kommuneplanens arealdel, heretter kalt «saken». 

3. Ordfører er habil, og anbefaler derfor at det er ordfører som innstiller i saken.  

4. De ansatte i administrasjonen, som ikke er inhabile, skal fortsatt kunne bistå ordføreren i 

saksbehandlingen, og gi anbefalinger. Innstilling i saken vil da kun ha ordlyden 

«innstilling/anbefaling» - ikke rådmannens inntilling/anbefaling - ordførers 

innstilling/anbefaling. Dette fordi at ordfører skal kunne delta i det politiske ordskifte 

5. De politikere som har gitt innspill som grunneiere, skal i utgangspunktt måtte anses som 

inhabile ved behandling saken, men utvalget selv gjøre en konkret vurdering (avstemming) av 

hvert enkelt tilfelle basert på de kriteriene som er angitt i KS sitt notat. 

6. Notatet fra KS legges ut sammen med vedtak i protokollen, og gjøres med dette offentlig 
 

Enstemmig. 
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Vedlegg: 

Korrespondanse Fylkesmannen i Trøndelag 

Notater fra KS Advokatene 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune er nå i gang med revidering av kommuneplanens arealdel. I løpet av prosessen har det kommet 

flere problemstillinger knyttet til habilitet. For å bistå i avklaring rundt habilitetsspørsmålene er Fylkesmannen 

i Trøndelag og KS Advokatene kontaktet, og har gitt sine vurderinger. Dette ligger vedlagt saken.  

1) Forslagsstillere administrativt og politisk 

Flere av politikere i formannskapet og kommunestyret har levert innspill som grunneiere i 

høringsrunden. Videre har flere av medlemmene i de administrative gruppene, samt rådmann levert 

innspill på sine grunneiendommer i prosessen.    

Svar fra Fylkesmannen i Trøndelag: 

Inhabilitet foreligger i følge forvaltningsloven (fvl.) § 6 for det første for den som er part i saken. 

Videre foreligger inhabilitet når en selv, eller ens nærmeste, ellers har en særlig og direkte interesse i 

sakens utfall. Tjenestemenn og folkevalgte vil normalt være inhabile dersom planvedtaket får direkte 

og håndfaste virkninger for deres eiendommer. Men på den annen side vil ikke alle indirekte og 

generelle virkninger føre til inhabilitet, særlig dersom virkningene blir omtrent de samme som for 

mange andre.  

Det fremgår av boken «Plan- og bygningsrett» av Pedersen, Sandvik, Os m. flere at «En som i 

egenskap av grunneier uttrykkelig har protestert mot planen av hensyn til egen eiendom, vil være 

inhabil.» Fylkesmannen har tidligere også lagt til grunn at grunneiere som fremmer egne innspill til 

planen vil falle innenfor fvl. § 6 annet ledd, hvor «andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til hans upartiskhet.» Tjenestemenn eller folkevalgte som selv fremmer innspill for egne 

eiendommer vil etter vårt syn kunne ha en «særlig fordel, tap eller ulempe» ved å selv delta i 

behandlingen av saken.   

Svar fra KS Advokatene: 

Selv om utgangspunktet er at en grunneier innenfor planområdet ikke vil være inhabil – så må det 

forhold at administrativt ansatte og politikere har fremmet konkrete innspill knyttet til egen eiendom i 

utgangspunktet måtte være å anse som et «særegent forhold» jf. forvaltningslovens § 6, andre ledd. 

Vedkommende vil som følge av å ha kommet med innspill ha en klar og konkret særinteresse inn i 

behandlingen av dette spørsmålet, noe som vil være egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Jeg 

legger til grunn at utgangspunktet da vil være at vedkommende vil være inhabil, selv om det må 

gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle – herunder av hva slags karakter innspillet måtte ha. 

 

2) Rådmannens habilitet og avledet inhabilitet 

Rådmann har levert innspill til planen som grunneier. Spørsmålet er hvordan dette kan håndteres i 

organisasjonen når øverste leder er inhabil.  

 

Svar fra Fylkesmannen i Trøndelag:  

Forvaltningslovens § 6 slår fast at inhabile verken kan tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse, eller 

treffe avgjørelse. Den inhabile skal således ikke bidra på noe ledd av saksbehandlingen.  

  

Forvaltningslovens § 6 tredje ledd omhandler såkalt «avledet inhabilitet.» I medhold av denne 

bestemmelsen kan ikke en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan treffe 

avgjørelse i en sak når ens overordnede er inhabil. Det er viktig å merke seg at det her kun gjelder 
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det å treffe avgjørelsen. En som omfattes av slik avledet habilitet kan altså tilrettelegge grunnlaget for 

saken.    

 

Svar fra KS Advokatene: 

Er vedkommende inhabil vil denne være avskåret fra å treffe avgjørelse i saken, men også fra å 

tilrettelegge grunnlaget for avgjørelsen jf ovenfor. I dette ligger også at de som sitter i de 

administrative gruppene – og som forbereder saken, herunder fungerende rådmann – vil kunne være 

inhabile, og må fratre fra den videre behandling. I dette ligger også at fungerende rådmann i så fall 

vil være inhabil til å avgi innstilling i saken. 

 

Det er ikke noe krav at det skal foreligge en innstilling fra administrasjonen i saker som legges frem 

for kommunestyret, men saken skal være forsvarlig utredet jf. kommuneloven § 23, nr. 2, første 

setning hvor det fremgår at «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for 

folkevalgte organer, er forsvarlig utredet».  

 

I det ligger at det bak enhver sak som legges frem for kommunestyret, som alminnelig regel skal ligge 

en faglig basert utredning fra administrasjonen om faktiske og rettslige forhold. I vår sak er det derfor 

åpenbart at det må foreligge en innstilling. Det må videre også være noen fra administrasjonen til 

stede når saken behandles i kommunestyret, slik at man gi nødvendige innspill for å korrigere 

eventuelle feil og misforståelser. Når rådmannen er inhabil, vil alle ansatte i kommunen være inhabile 

til å treffe «avgjørelse i saken». 

 

Det vises til forvaltningslovens § 6, tredje ledd - om såkalt avledet inhabilitet – hvor det fremgår at 

den som er direkte underordnet en inhabil tjenestemann i samme forvaltningsorgan vil være inhabil til 

å treffe avgjørelse i saken. 

I dette må ligge at heller ikke noen i rådmannens ledergruppe kan avgi innstilling til formannskap og 

kommunestyret med forslag til vedtak. Lagt til grunn at fungerende rådmann er inhabil bør derfor 

ordfører avgi innstillingen i saken. Loven er ikke til hinder for dette. Bestemmelsen om avledet 

inhabilitet avskjærer imidlertid ikke en underordnet fra å tilrettelegge avgjørelsen i saken. De ansatte 

i rådmannens strategiske ledergruppe vil utfra dette derfor fortsatt kunne involveres i 

saksbehandlingen som leder frem mot innstillingen. 

 

3) Saksbehandling av planen 

Det er stilt spørsmål i forhold til habilitet og overordnet planlegging.  

Spørsmålet er hvorvidt man er inhabil i hele behandlingen av saken, eller om man eventuelt bare er 

inhabil i forhold til den enkeltes innspill eller innenfor sitt nærområde. Kommunen er delt inn i flere 

geografiske områder under den innledende behandlingen. 

 

Svar fra Fylkesmannen i Trøndelag:  

Vi har tidligere fått spørsmål om tilsvarende fra en annen kommune vedrørende vedtagelse av 

kommuneplanens arealdel. Der var det også spørsmål om en kunne dele opp behandlingen og unngå å 

bli inhabil for det hele. Vi uttalte i alle fall den gangen at det vanskelig kunne ses på områder 

separat. Det vil vel ofte være slik at områdene influerer på hverandre. Dersom en åpner for et 

boligfelt ett sted vil det kunne være med på å avgjøre hva som kan tillates et annet sted, ut fra 

tålegrenser og behovsvurderinger. Det vil dermed lett kunne ha betydning for andre områder hva en 

avgjør for ett område. Så svaret herfra den gang var i alle fall at en ikke ville unngå inhabilitet ved å 

dele inn vedtagelse av planen i slike delområder.   

 

Svar fra KS Advokatene: 

Når det først er konstatert inhabilitet så må det klare utgangspunktet være at denne gjør seg gjeldene 

for hele planen og ikke bare for den eiendommen som bevirker inhabilitet. Dette da en plan må ses 

som en helhetsløsning for grunnutnytting innen planområdet. For så vidt gjelder kommuneplanens 

arealdel så vises det også til Plan og bygningsloven § 11-5 hvor det fremgår direkte at «Kommunen 

skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom 
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framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.» Under denne forutsetning – at det skal være en plan – vil 

det følgelig heller ikke være mulig å skille ut disponeringen av den enkelte eiendom, og konsekvensen 

må da være at inhabilitet gjelder for hele planen når det skal stemmes over planen. 

 

Dersom det rent faktisk derimot er mulig å tenke seg at planen kan deles opp i flere områder hvor 

grunnutnyttingen i det ene området ikke influerer, eller bare influerer i svært liten grad, på 

grunnutnyttingen i et annet område, så må det imidlertid kunne være mulig å knytte inhabiliteten til 

vedkommende område, og ikke til planen i sin helhet, når saken er på et tidlig tidspunkt i selve 

saksbehandlingen. Det vil si at det ikke trenger være gitt at en saksbehandler vil være inhabil til å 

behandle enkelte sider av planen, selv om han måtte være inhabil i andre deler av planen. 

 

4) Behandling av habilitetsspørsmål  

Da det er stilt spørsmål rundt flere formannskapsmedlemmers habilitet, har formannskapet i noen 

tilfeller ikke vært vedtaksført under behandlingen av habilitetsspørsmålene.  

 

Svar fra Fylkesmannen: 

Fylkesmannen kan ikke forskuttere konkrete habilitetsvurderinger. Det fremgår av forvaltningslovens 

§ 8 annet ledd at det er kollegiale organer selv som treffer avgjørelsen av om et medlem er inhabil. 

Det fremgår også der at «Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere 

medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med 

mindre organet ellers ikke ville vært vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende 

medlemmer delta». I samme bestemmelse fremgår også for tjenestemenns del at de selv avgjør om de 

er inhabile, og at spørsmålet forelegges tjenestemannens nærmeste overordnede til avgjørelse dersom 

en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen selv finner grunn til 

det. 

 

5) Habilitet knyttet til verv i Hamarvik vannverk 

Ett medlem i formannskapet sitter som styreleder og er andelseier i ett privat vannverk i Frøya 

kommune. Vannverket har ikke kommet med innspill, men det er kommet innspill som berører 

vannverkets drikkevannskilde. I tillegg vil all utbygging på Hamarvik ha konsekvenser for 

vannverkets kapasitet og kundegrunnlag. 

 

Svar fra KS Advokatene, 2.notat: 

At en utbygging på Hamarvik vil ha konsekvenser for vannverkets kapasitet og kundegrunnlag, kan 

jeg ikke se kan føre til at vannverket vil bli part i saken, og formannskapets leder inhabil. Til dette må 

interessen som vannverket måtte ha i sakens utfall vurderes som for avledet og indirekte, og heller 

ikke stå i en særstilling i forhold til mange andre aktører som også vil kunne bli berørt av en 

utbygging. (..) 

 

Jeg kan heller ikke se at formannskapsmedlemmet i kraft av å være både andelseier i vannverket og 

også styreleder, kan anses som inhabil etter den skjønnsmessige bestemmelsen i forvaltningslovens § 

6, andre ledd. Basert på de opplysningene som jeg har er det ikke holdepunkter for å legge til grunn 

at eventuelle personlige interesser som medlemmet ville måtte ha i utfallet av saken, må være av 

annet enn nokså underordnet karakter – og av en slik karakter at de vil utgjøre et særegent forhold. 

 

6) Habilitet knyttet til verv i Stiftelsen Halten 

Varaordfører sitter som styremedlem i Stiftelsen Halten. Vedkommende har ingen private 

eierinteresser i stiftelsen, men er valgt som kommunens representant i styret. I kraft av å være 

grunneier har stiftelsen kommet med innspill til planen. 

 

Svar fra KS Advokatene, 1.notat: 

For så vidt gjelder spørsmålet om inhabilitet for varaordfører så skal det mere til for å konstatere 

inhabilitet, idet interessen hans ikke er som grunneier, men som styremedlem av en stiftelse som har 

interesse i utfallet av avgjørelsen knyttet til planen. I og med det at det ved vurderingen etter andre 



Saknr: 159/18 

ledd skal legge vekt på om vedkommende kan oppnå en særlig fordel av avgjørelsen så er min 

oppfatning at interessen til varaordfører sannsynligvis vil være for avledet til at det vil kunne oppstå 

inhabilitet. Men også her må det gjøres en konkret vurdering. Dersom stiftelsen har en så stor 

interesse i planen at den må anses som part i saken jf ovenfor, så vil varaordfører være automatisk 

inhabil etter forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav e) som gjelder den som er medlem av styret for 

en stiftelse som er part i saken. 

 

Etter innledende diskusjoner i formannskapet ble følgende henvendelse oversendt KS Advokatene: 

«Spørsmålet er nå hvorvidt Stiftelsen er en part i saken med revidering av arealplanen, og dermed at 

ordfører som styremedlem er inhabil, jamfør § 6, første ledd, i forvaltningsloven.» 

 

Svar fra KS Advokatene, 2.notat: 

Som det klare utgangpunktet så er det antatt at den enkelte grunneier ikke vil være å anse som part i 

forhold til en kommuneplan – idet planen gjelder hele kommunen og er på et mer overordnet nivå.  

 

I gitte tilfeller så kan det imidlertid tenkes at grunneiere også i forhold til en kommuneplan vil kunne 

anses som part i saken og dermed direkte inhabil etter forvaltningslovens § 6 første ledd.  

 

Her vises blant annet til Lovavdelingens uttalelse jnr 2030/70E hvor det ble det presisert at § 6 første 

ledd bokstav a bare kunne komme til anvendelse i saken dersom vedkommende grunneier «i særlig 

grad eller på en særegen måte kan sies å bli berørt av planen, og de virkninger planen kan få ikke er 

av uvesentlig betydning eller i særlig grad langsiktige og hypotetiske».(..) 

 

Etter mitt skjønn er det flere momenter som samlet sett tilsier at det er nærliggende å måtte anse 

stiftelsen som part i saken. Det vises til at innspillet kommer fra stiftelsen selv og at forslaget legger 

opp til en ikke ubetydelig utbygging. Selv om vi er på et tidlig stadium av saken, så vil saken følgelig 

potensielt kunne ha store praktiske og sannsynligvis også økonomisk betydning for stiftelsen, og saken 

vil på denne måten direkte måtte angå stiftelsen. At stiftelsen har et bredere samfunnsnyttig formål, 

kan jeg ikke se har betydning for hvordan partsbegrepet i relasjon til habilitetsbestemmelsene skal 

forstås.  

 

Utfra dette vil varaordfører etter min vurdering følgelig måtte anses inhabil. 

 

I tillegg er det stilt spørsmål til hvorvidt politiske representanter som sitter i Rådet i Stiftelsen Halten 

er inhabile.  

 

Svar fra KS Advokatene: 

Forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav e) gjelder for den som «er leder eller har ledende stilling i, 

eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for  

1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken,»  

 

I Norsk lovkommentar er bestemmelsen kommentert slik: 

 

«Folkevalgte eller ansatte i kommunen som er «leder» eller har «ledende stilling i» selskapet omfattes 

av regelen. Her siktes det til den øverste lederen eller de som deltar i den daglige ledelsen av 

selskapet. Hvilken tittel vedkommende har spiller ingen rolle, det kan være daglig leder, 

administrerende direktør, disponent, bestyrer eller liknende. Videre kommer regelen til anvendelse på 

medlemmer av selskapets styre og bedriftsforsamling. Regelen kommer bare til anvendelse når 

vedkommende har den aktuelle stillingen eller vervet. For eksempel inntrer ikke inhabilitet etter § 6 

første ledd bokstav e for et tidligere styremedlem, når saker der selskapet er part skal behandles av 

forvaltningen.  Medlemmer i representantskapet, generalforsamling eller andre eierorganer er ikke 

omfattet av § 6 første ledd bokstav e. Deres habilitet må eventuelt vurderes etter forvaltningsloven § 6 

annet ledd.» 
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Der en stiftelse har et representantskap/rådsforsamling, gjerne større stiftelser blir dette å regne som 

tilsvarende bedriftsforsamlingen i et AS.  Ut fra dette vil jeg anta at rådsforsamlingen antagelig må 

ha samme status som en bedriftsforsamling også i forhold til inhabilitetsreglene, og at 

rådforsamlingsmedlemmene vil være inhabile når stiftelsen er part i saken. 

 

 

 

 

 

Vurdering: 

 

Med bakgrunn i de uttalelser og vurderinger som er gjort underveis kommer man da til følgende anbefaling: 

1) Alle politiske og administrative representanter som har gitt innspill til planen som grunneiere vurderes 

å være inhabile i saksforberedelser og politisk behandling av kommuneplanens arealdel.  

2) Rådmann vurderes inhabil. Saksbehandlere som ikke er inhabile kan tilrettelegge grunnlaget for 

politisk behandling. Ordfører fremmer saken til politisk behandling.  

3) Hvis man er vurdert inhabil må man fratre behandlingen av alle deler av kommuneplanens arealdel og 

all politisk behandling av denne.  

4) Hvis organet som skal behandle habilitetsspørsmålet (formannskapet eller kommunestyret) ikke er 

vedtaksført fordi antall medlemmer som fratrer er stort, skal alle møtende medlemmer tiltre og delta i 

behandlingen. 

5) Formannskapsmedlem som er styreleder i Hamarvik vannverk vurderes habil.  

6) Varaordfører er styremedlem i Stiftelsen Halten. Flere politiske representanter sitter i Rådet for 

Stiftelsen Halten. I forhold til å vurdere deres habilitet, må det fastslås hvorvidt Stiftelsen Halten er 

part i saken. Det vil derfor, med bakgrunn i de saksopplysninger gitt, være opp til formannskap og 

kommunestyre å avgjøre hvorvidt Stiftelsen Halten er å anse som part i saken. En vurdering av 

hvorvidt Stiftelsen Halten er en part i sak beror på en skjønnsmessig vurdering.  

Ordfører har valgt å kontakte Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS for å bistå i denne vurderingen. 

Da deres vurdering i forhold til punkt 6) ikke foreligger på dette tidspunkt legges saken frem uten 

forslag til vedtak. Vurderingen vil ettersendes og representant fra Advokatfirmaet Stokholm Svendsen 

AS vil delta på møtet og bistå under behandlingen av habilitetsspørsmålene.  
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RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

Tilstandsrapport svømmehall og notat vedr. svømmehall tas til foreløpig orientering som grunnlag 

for diskusjon i sak om investeringsbudsjettet. 
 

Vedlegg: 

 

Tilleggsrapport av 29.08.18 

Notat av 24.09.18 med bakgrunn i tilleggsrapport 
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INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL - NORDSKAG KRETS  

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådde innspill for Nordskag krets i høringsforslag til 

kommuneplanens arealdel. 

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige justeringer, endringer av 

formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag. 

 

 

 

Behandling i Formannskapet den 28.08.2018 sak 112/18 

 

Vedtak: 

 

Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådde innspill for Nordskag krets i høringsforslag til 

kommuneplanens arealdel. 

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige justeringer, endringer av formål, 

samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag. 

 

16-2312-170 Tas inn i planforslaget på grunn av interesse for feltet.   

 

Naust og flytebrygge Kvervavikbuktabukta tas inn i planforslaget. 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse Nordskag krets 

Oversiktstabell innstilling Nordskag krets 

Kart alle innkomne innspill 

Kart innstilling med gjeldende arealplan 

Innkomne innspill Nordskag krets  

Uttalelse fra Titran grendalag 

Uttalelse om Stabben fort, Trøndelag fylkeskommune 

 

Saksopplysninger:   

 

Innledning 

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen 

mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig arealbruk. Kommuneplanens arealdel 
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reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr. 71 av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, 

regionale og lokale planer og føringer skal legges til grunn i arbeidet med planen.  

 

I sak 148/16, Planstrategi for Frøya kommune 2016-2020, vedtok kommunestyret at kommuneplanens arealdel 

for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende kommunestyreperiode.  

 

Planprogram 

Et planprogram er en beskrivelse av hva som skal løses i planarbeidet og prosessen med deltakelse og 

medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal utredes for nye utbyggingsområder. 

Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive og negative virkninger av ulike tiltak på samfunn og 

miljø. Dette skal være til hjelp for å foreta gode beslutninger. 

 

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring av 

kommunestyret i sak 61/17 i møte 01.06.2017, med frist for merknader 31.08.2017. Kommunestyret vedtok 

planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017. 

 

Prosess 

Etter planprogrammet var vedtatt ble det åpnet for å gi innspill til ny arealplan i perioden mars 2018-

31.05.2018.  

 

Det ble gjennomført flere ulike tiltak for å nå så mange som mulig under innspillsperioden: 

 Folkemøter: det ble avholdt 4 folkemøter med utgangspunkt i valgkretsene. På møtene møtte mellom 

30-50 stk. Til sammen anslått ca. 150 personer.  

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert informasjon om prosessen 

på kommunens hjemmeside, samt mulighet til å gi innspill digitalt. 

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

 Direkte kontakt: Næringslivet, samt fiskarlag, ble kontaktet direkte ved brev, mailer, samt møter.  

 Tekstmeldinger: Alle grunneiere i kommunen ble kontaktet direkte gjennom UMS-varsling. 

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

 Interne prosesser: Kommunens egne behov ble gjennomgått og gitt innspill på.  

 Åpent kontor: Administrasjonen har hatt åpent kontor kontinuerlig i innspillsperioden for å bistå med 

utfylling av skjema, utskrift av kartvedlegg og annen veiledning av innbyggere. 

 

Totalt er det kommet inn ca. 200 innspill i innspillperioden. Innspillene varierer fra endring av arealformål, 

ønske om opprettholdelse av eksisterende arealbruk/regulering, samt ulike synspunkter på planbestemmelser, 

arealbruk m.m. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

For kommuneplaner som gir retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging som kan få vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, skal det gis en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av 

planens virkninger for miljø og samfunn, jamfør PBL § 4-2.  

Disse skal konsekvensutredes etter Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven 

(2009), KU-forskriften. Forskriften krever at både enkeltområdene, samt de samlede virkningene av endringene 

vurderes.  

 

I tillegg skal det ved planer om utbygging utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) jamfør PBL § 4-2. 

ROS-analysen skal belyse hvorvidt området er egnet for utbygging, peke på eventuelle avbøtende tiltak, samt 

danne grunnlag for å avsette hensynssoner hvor områder med fare, risiko eller sårbarhet er avdekket. ROS-

analysen vil følge konsekvensutredningen og oppdateres underveis i rulleringen.  

 

Alle innkomne innspill er vurdert etter temaene beskrevet i vedtatt planprogram, og følger saken i dokumentet 

Konsekvensutredning og ROS-analyse.  

 

Vurdering 

Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene.  

 

 Boligbygging 
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 Frøya kommune opplever en stor vekst i folketall. Gjennom rulleringen vil det legges  til rette for 

nye områder for boligutbygging. Nye utbyggingsområder vil ha fokus på  fortetting og konsentreres i 

områder med gang- og sykkelvei, samt rundt  oppvekstsentrene på Nordskag og Dyrøya. Øvrige områder 

søkes lagt i tilknytning til  allerede utbygde arealer i grendene i kommunen. Frøyas fortrinn med nærhet til sjø, 

 samt havutsikt, vil vektlegges når det åpnes for nye utbyggingsområder.  

 

 Fritidsboliger 

 Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune.  Kommunen ønsker å 

legge til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging  med nærhet til sjø, samt havutsikt. Nye områder 

for utbygging ønskes lagt utenfor  pressområdene for boligbygging. Gjerne i randsonene til grender, slik at 

 fritidsbeboere kan bidra som ressurser for grendene.  

 

 Småbåthavner og naust 

 Det er ønskelig å videreføre strategien i gjeldende arealplan i forhold til samlede  naustområder 

og flere felles småbåtanlegg. Lokalisering av disse vil ses i  sammenheng med eksisterende og nye 

utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

 Næringsareal 

 Frøya kommune er en attraktiv næringskommune. I rulleringen skal det ses på  mulighet for utvidelse 

av eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i  tillegg ses på mulighet for arealer til 

havneformål.  

 

 Øyrekka 

 Øyrekka utenfor Fast-Frøya har de siste åra vært preget av nedgang i folketallet.  Frøya 

kommune ønsker å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka  gjennom forvaltning av 

arealene, både for fastboende og besøkende.  

 

 Sjøareal 

 Frøya kommune ønsker å evaluere forvaltningen av sjøarealene i tett dialog med 

 fiskerinæringen, havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter  mellom 

fiskerinæringen og havbruksnæringen om bruk av sjøareal bør avklares i  planarbeidet. 

 

 Kulturarv 

 Gjennom rulleringen av arealplanen vil Frøya kommune vurdere å avsette  hensynssoner for å 

ivareta kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og  kulturlandskap.  

 

 Trafikksikkerhet 

 Frøya kommune ble i 2017 sertifisert som Trafikksikker kommune. Med bakgrunn i  dette vil 

kommunen ha et særlig fokus på trafikksikkerhet på alle plannivå ved åpning  av nye utbyggingsområder.  

  

 Folkehelse 

 Folkehelse er en av fire hovedtema i kommunens samfunnsplan. I planprosessen skal  det vurderes 

hvordan turstier, grøntdrag og idretts- og nærmiljøanlegg kan sikres  gjennom arealformål for å ivareta og 

bedre befolkningens helse.  

 

 Arealreserver 

 Frøya kommune har i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt områder som ikke  har blitt 

realisert siden forrige rullering. En naturlig del av rulleringen vil derfor være  å se på arealreserver både 

innenfor bolig, fritidsbolig, LNF- spredt boligbebyggelse,  naust, småbåthavner og næringsareal. Det vil 

være aktuelt å se på om ikke realiserte  områder for utbygging skal tas ut av planen for å åpne for andre 

attraktive områder.  

 

 Fortetting 

 Frøya kommune ønsker gjennom planarbeidet å legge vekt på fortetting ved åpning  av nye 

utbyggingsområder, både innenfor bolig, fritid og næring. Dette for å kunne  bidra til en bærekraftig 

utvikling med fokus på teknisk og sosial infrastruktur, samt  bruk og vern av arealer i tråd med nasjonale 

retningslinjer. I vurderingen av nye  utbyggingsområder vil man tilstrebe en arealbruk som reduserer 

potensielle konflikter  mellom ulike interesser.  
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I tillegg til disse føringene skal arealplanen ivareta nasjonale og regionale interesser, i tråd med PBL §§ 3-1, 

11-1 og 11-5. Planprogrammet inneholder en nærmere beskrivelse av dette.   

 

Strategier fra planprogrammet, konsekvensutredning og ROS-analyse, samt nasjonale og regionale føringer 

danner sammen grunnlaget for innstillingen til innkomne innspill. 

 

 

Annet 

 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: Flere av innspillene omfattes av gjeldende 

 reguleringsplaner. Det tilrådes at disse innspillene bør omfattes av en eventuell  reguleringsendring.  

 

 Arealreserver: I vedtatt planprogram er gjennomgang av arealreserver påpekt.  I  tilrådningen 

er det foreslått områder i eksisterende arealplan som kan tas ut, samt  foreslått opphevelse av gjeldende 

reguleringsplaner som ikke er realisert. Disse er  kommentert ut i Konsekvensutredning og ROS-analyse, 

samt bemerket i  oversiktstabellen.  

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av den store mengden innspill fremmes disse til behandling i formannskapet i totalt 4 

saksfremlegg; Nordskag, Nabeita, Dyrøy/Øyrekka og Nesset/Sistranda.  

Innstillingene fra formannskapet vil samme danne utgangspunkt for utarbeidelse av høringsforslag for 

kommuneplanens arealdel for hele kommunen. Høringsforslaget skal behandles i formannskap og 

kommunestyre i tråd med planprogram.  

I saksfremlegget følger flere vedlegg. Disse inngår alle som en del av saksfremlegget. 

 

Alle innkomne innspill er vurdert enkeltvis i Konsekvensutrening og Ros-analyse, i henhold til alle tema for 

dette. Vurderingen for hvert enkelt innspill følges av innstilling til innspillet.   

 

Det er vedlagt to kart. Ett kart viser alle innkomne innspill i kretsen. Det andre kartet viser tilrådde innspill 

sammenholdt med gjeldende plan.  

 

Det er utarbeidet en oversiktstabell som vil gjøre det enklere å orientere seg mellom kart og 

Konsekvensutredning og ROS-analyse. Avmerkede innspill i kart har ett nummer som man vil finne igjen i 

tabellen, samt Konsekvensutredning og ROS-analyse. I tabellen er det angitt hvilket sidetall vurderingen av 

innspillet ligger på, samt eventuell kort kommentar.  

 

Alle innspill er i sin helhet vedlagt. I tillegg er generell uttalelse fra Titran grendalag, samt Trøndelag 

fylkeskommunes uttalelse om Stabben fort vedlagt.  

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

I tråd med PBL, vedtatt kommunalplanstrategi, samt vedtatt planprogram for kommuneplanens arealdel.  
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INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL - NABEITA KRETS  

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådde innspill for Nabeita krets i høringsforslag til 

kommuneplanens arealdel.  

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige justeringer, endringer av 

formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.09.2018 sak 126/18 

 

Vedtak: 

Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådde innspill for Nabeita krets i høringsforslag til 

kommuneplanens arealdel.  

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige justeringer, endringer av formål, 

samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag. 

 

Innspill 16-2312-43 og 16-2312-56 tas inn i forslaget da det vil knytte Hamarvik - Sistranda tettere sammen, og 

dette vil bli flotte utsiktstomter 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse Nabeita krets  

Oversiktstabell innstilling Nabeita krets  

Kart alle innkomne innspill  

Kart innstilling med gjeldende arealplan  

Innkomne innspill Nabeita krets  

 

Saksopplysninger:   

 

Innledning  

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 

sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig arealbruk. 

Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr. 71 

av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og føringer skal legges til grunn i 

arbeidet med planen.  
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I sak 148/16, Planstrategi for Frøya kommune 2016-2020, vedtok kommunestyret at 

kommuneplanens arealdel for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende kommunestyreperiode.  

 

Planprogram  

Et planprogram er en beskrivelse av hva som skal løses i planarbeidet og prosessen med deltakelse 

og medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal utredes for nye 

utbyggingsområder. Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive og negative 

virkninger av ulike tiltak på samfunn og miljø. Dette skal være til hjelp for å foreta gode 

beslutninger.  

 

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring av 

kommunestyret i sak 61/17 i møte 01.06.2017, med frist for merknader 31.08.2017. 

Kommunestyret vedtok planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017.  

 

Prosess  

Etter planprogrammet var vedtatt ble det åpnet for å gi innspill til ny arealplan i perioden mars 

2018-31.05.2018. 

 

Det ble gjennomført flere ulike tiltak for å nå så mange som mulig under innspillsperioden:  

 Folkemøter: det ble avholdt 4 folkemøter med utgangspunkt i valgkretsene. På møtene 

møtte mellom 30-50 stk. Til sammen anslått ca. 150 personer.  

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert informasjon 

om prosessen på kommunens hjemmeside, samt mulighet til å gi innspill digitalt.  

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

 Direkte kontakt: Næringslivet, samt fiskarlag, ble kontaktet direkte ved brev, mailer, samt 

møter.  

 Tekstmeldinger: Alle grunneiere i kommunen ble kontaktet direkte gjennom UMS-varsling.  

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

 Interne prosesser: Kommunens egne behov ble gjennomgått og gitt innspill på.  

 Åpent kontor: Administrasjonen har hatt åpent kontor kontinuerlig i innspillsperioden for å 

bistå med utfylling av skjema, utskrift av kartvedlegg og annen veiledning av innbyggere.  

 

Totalt er det kommet inn ca. 200 innspill i innspillperioden. Innspillene varierer fra endring av 

arealformål, ønske om opprettholdelse av eksisterende arealbruk/regulering, samt ulike synspunkter 

på planbestemmelser, arealbruk m.m.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse  

For kommuneplaner som gir retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging som kan få 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det gis en særskilt vurdering og beskrivelse – 

konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn, jamfør PBL § 4-2.  

Disse skal konsekvensutredes etter Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningsloven (2009), KU-forskriften. Forskriften krever at både enkeltområdene, samt de samlede 

virkningene av endringene vurderes. 

 

I tillegg skal det ved planer om utbygging utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) jamfør 

PBL § 4-2. ROS-analysen skal belyse hvorvidt området er egnet for utbygging, peke på eventuelle 

avbøtende tiltak, samt danne grunnlag for å avsette hensynssoner hvor områder med fare, risiko 

eller sårbarhet er avdekket. ROS-analysen vil følge konsekvensutredningen og oppdateres underveis 

i rulleringen.  
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Alle innkomne innspill er vurdert etter temaene beskrevet i vedtatt planprogram, og følger saken i 

dokumentet Konsekvensutredning og ROS-analyse.  

 

Vurdering  

Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene.  

 

Boligbygging  

Frøya kommune opplever en stor vekst i folketall. Gjennom rulleringen vil det legges til 

rette for nye områder for boligutbygging. Nye utbyggingsområder vil ha fokus på fortetting 

og konsentreres i områder med gang- og sykkelvei, samt rundt oppvekstsentrene på 

Nordskag og Dyrøya. Øvrige områder søkes lagt i tilknytning til allerede utbygde arealer i 

grendene i kommunen. Frøyas fortrinn med nærhet til sjø, samt havutsikt, vil vektlegges når 

det åpnes for nye utbyggingsområder. 

 

Fritidsboliger  

Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. Kommunen 

ønsker å legge til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging med nærhet til sjø, 

samt havutsikt. Nye områder for utbygging ønskes lagt utenfor pressområdene for 

boligbygging. Gjerne i randsonene til grender, slik at fritidsbeboere kan bidra som ressurser 

for grendene.  

 

Småbåthavner og naust  

Det er ønskelig å videreføre strategien i gjeldende arealplan i forhold til samlede 

naustområder og flere felles småbåtanlegg. Lokalisering av disse vil ses i sammenheng med 

eksisterende og nye utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

Næringsareal  

Frøya kommune er en attraktiv næringskommune. I rulleringen skal det ses på mulighet for 

utvidelse av eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i tillegg ses på 

mulighet for arealer til havneformål.  

 

Øyrekka  

Øyrekka utenfor Fast-Frøya har de siste åra vært preget av nedgang i folketallet. Frøya 

kommune ønsker å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka gjennom forvaltning 

av arealene, både for fastboende og besøkende.  

 

Sjøareal  

Frøya kommune ønsker å evaluere forvaltningen av sjøarealene i tett dialog med 

fiskerinæringen, havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter mellom 

fiskerinæringen og havbruksnæringen om bruk av sjøareal bør avklares i planarbeidet.  

 

Kulturarv  

Gjennom rulleringen av arealplanen vil Frøya kommune vurdere å avsette hensynssoner for 

å ivareta kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. 

 

 

 

Trafikksikkerhet  
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Frøya kommune ble i 2017 sertifisert som Trafikksikker kommune. Med bakgrunn i dette 

vil kommunen ha et særlig fokus på trafikksikkerhet på alle plannivå ved åpning av nye 

utbyggingsområder.  
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Folkehelse  

Folkehelse er en av fire hovedtema i kommunens samfunnsplan. I planprosessen skal det 

vurderes hvordan turstier, grøntdrag og idretts- og nærmiljøanlegg kan sikres gjennom 

arealformål for å ivareta og bedre befolkningens helse.  

 

Arealreserver  

Frøya kommune har i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt områder som ikke har blitt 

realisert siden forrige rullering. En naturlig del av rulleringen vil derfor være å se på 

arealreserver både innenfor bolig, fritidsbolig, LNF- spredt boligbebyggelse, naust, 

småbåthavner og næringsareal. Det vil være aktuelt å se på om ikke realiserte områder for 

utbygging skal tas ut av planen for å åpne for andre attraktive områder. 

 

Fortetting  

Frøya kommune ønsker gjennom planarbeidet å legge vekt på fortetting ved åpning av nye 

utbyggingsområder, både innenfor bolig, fritid og næring. Dette for å kunne bidra til en 

bærekraftig utvikling med fokus på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og vern av 

arealer i tråd med nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye utbyggingsområder vil man 

tilstrebe en arealbruk som reduserer potensielle konflikter mellom ulike interesser.  

 

I tillegg til disse føringene skal arealplanen ivareta nasjonale og regionale interesser, i tråd med PBL 

§§ 3-1, 11-1 og 11-5. Planprogrammet inneholder en nærmere beskrivelse av dette.  

 

Strategier fra planprogrammet, konsekvensutredning og ROS-analyse, samt nasjonale og regionale 

føringer danner sammen grunnlaget for innstillingen til innkomne innspill.  

 

Annet  

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: Flere av innspillene omfattes av gjeldende 

reguleringsplaner. Det tilrådes at disse innspillene bør omfattes av en eventuell 

reguleringsendring.  

 

Arealreserver: I vedtatt planprogram er gjennomgang av arealreserver påpekt. I 

tilrådningen er det foreslått områder i eksisterende arealplan som kan tas ut, samt foreslått 

opphevelse av gjeldende reguleringsplaner som ikke er realisert. Disse er kommentert ut i 

Konsekvensutredning og ROS-analyse, samt bemerket i oversiktstabellen. 
 

 

Vurdering: 

På bakgrunn av den store mengden innspill fremmes disse til behandling i formannskapet i totalt 4 

saksfremlegg; Nordskag, Nabeita, Dyrøy/Øyrekka og Nesset/Sistranda.  

Innstillingene fra formannskapet vil samme danne utgangspunkt for utarbeidelse av høringsforslag 

for kommuneplanens arealdel for hele kommunen. Høringsforslaget skal behandles i formannskap 

og kommunestyre i tråd med planprogram.  

 

I saksfremlegget følger flere vedlegg. Disse inngår alle som en del av saksfremlegget.  

 

Alle innkomne innspill er vurdert enkeltvis i Konsekvensutrening og Ros-analyse, i henhold til alle 

tema for dette. Vurderingen for hvert enkelt innspill følges av innstilling til innspillet.  

 

Det er vedlagt to kart. Ett kart viser alle innkomne innspill i kretsen. Det andre kartet viser tilrådde 

innspill sammenholdt med gjeldende plan.  
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Det er utarbeidet en oversiktstabell som vil gjøre det enklere å orientere seg mellom kart og 

Konsekvensutredning og ROS-analyse. Avmerkede innspill i kart har ett nummer som man vil finne 

igjen i tabellen, samt Konsekvensutredning og ROS-analyse. I tabellen er det angitt hvilket sidetall 

vurderingen av innspillet ligger på, samt eventuell kort kommentar.  

 

Alle innspill er i sin helhet vedlagt.  
 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med PBL, vedtatt kommunal planstrategi, samt vedtatt planprogram for kommuneplanens 

arealdel. 
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INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL ØYREKKA KRETS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådde innspill for Øyrekka krets i høringsforslag til 

kommuneplanens arealdel.  

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige justeringer, endringer av 

formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.09.2018 sak 151/18 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Enstemmig. 

 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.09.2018 sak 133/18 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til det foreligger en skriftlig vurdering av habilitet til Rep. Pål Teje Bekken. 

 

Enstemmig. 

 

Vedlegg: 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse Øyrekka krets  

Oversiktstabell innstilling Øyrekka krets  

Kart alle innkomne innspill  

Kart innstilling med gjeldende arealplan  

Innkomne innspill Øyrekka krets 

Referat fra møter med Frøya/Hitra fiskarlag 

 

Saksopplysninger:   

 

Innledning  
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Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen 

mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig arealbruk. Kommuneplanens arealdel 

reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr. 71 av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, 

regionale og lokale planer og føringer skal legges til grunn i arbeidet med planen.  

 

I sak 148/16, Planstrategi for Frøya kommune 2016-2020, vedtok kommunestyret at kommuneplanens arealdel 

for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende kommunestyreperiode. 

 

Planprogram  

Et planprogram er en beskrivelse av hva som skal løses i planarbeidet og prosessen med deltakelse og 

medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal utredes for nye utbyggingsområder. 

Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive og negative virkninger av ulike tiltak på samfunn og 

miljø. Dette skal være til hjelp for å foreta gode beslutninger.  

 

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring av 

kommunestyret i sak 61/17 i møte 01.06.2017, med frist for merknader 31.08.2017. Kommunestyret vedtok 

planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017. 

 

Prosess  

Etter planprogrammet var vedtatt ble det åpnet for å gi innspill til ny arealplan i perioden mars 2018-

31.05.2018.  

 

Det ble gjennomført flere ulike tiltak for å nå så mange som mulig under innspillsperioden:  

 Folkemøter: det ble avholdt 4 folkemøter med utgangspunkt i valgkretsene. På møtene møtte mellom 

30-50 stk. Til sammen anslått ca. 150 personer.  

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert informasjon om prosessen 

på kommunens hjemmeside, samt mulighet til å gi innspill digitalt.  

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

 Direkte kontakt: Næringslivet, samt fiskarlag, ble kontaktet direkte ved brev, mailer, samt møter.  

 Tekstmeldinger: Alle grunneiere i kommunen ble kontaktet direkte gjennom UMS-varsling.  

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

 Interne prosesser: Kommunens egne behov ble gjennomgått og gitt innspill på.  

 Åpent kontor: Administrasjonen har hatt åpent kontor kontinuerlig i innspillsperioden for å bistå med 

utfylling av skjema, utskrift av kartvedlegg og annen veiledning av innbyggere.  

 

Totalt er det kommet inn ca. 200 innspill i innspillperioden. Innspillene varierer fra endring av arealformål, 

ønske om opprettholdelse av eksisterende arealbruk/regulering, samt ulike synspunkter på planbestemmelser, 

arealbruk m.m.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse  

For kommuneplaner som gir retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging som kan få vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, skal det gis en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av 

planens virkninger for miljø og samfunn, jamfør PBL § 4-2.  

Disse skal konsekvensutredes etter Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven 

(2009), KU-forskriften. Forskriften krever at både enkeltområdene, samt de samlede virkningene av endringene 

vurderes.  

 

I tillegg skal det ved planer om utbygging utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) jamfør PBL § 4-2. 

ROS-analysen skal belyse hvorvidt området er egnet for utbygging, peke på eventuelle avbøtende tiltak, samt 

danne grunnlag for å avsette hensynssoner hvor områder med fare, risiko eller sårbarhet er avdekket. ROS-

analysen vil følge konsekvensutredningen og oppdateres underveis i rulleringen.  

 

Alle innkomne innspill er vurdert etter temaene beskrevet i vedtatt planprogram, og følger saken i dokumentet 

Konsekvensutredning og ROS-analyse. 

 

Vurdering 

Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene. 
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Boligbygging 

Frøya kommune opplever en stor vekst i folketall. Gjennom rulleringen vil det legges til rette for nye 

områder for boligutbygging. Nye utbyggingsområder vil ha fokus på fortetting og konsentreres i 

områder med gang- og sykkelvei, samt rundt oppvekstsentrene på Nordskag og Dyrøya. Øvrige 

områder søkes lagt i tilknytning til allerede utbygde arealer i grendene i kommunen. Frøyas fortrinn 

med nærhet til sjø, samt havutsikt, vil vektlegges når det åpnes for nye utbyggingsområder. 

 

Fritidsboliger  

Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. Kommunen ønsker å legge 

til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging med nærhet til sjø, samt havutsikt. Nye 

områder for utbygging ønskes lagt utenfor pressområdene for boligbygging. Gjerne i randsonene til 

grender, slik at fritidsbeboere kan bidra som ressurser for grendene.  

 

Småbåthavner og naust  

Det er ønskelig å videreføre strategien i gjeldende arealplan i forhold til samlede naustområder og 

flere felles småbåtanlegg. Lokalisering av disse vil ses i sammenheng med eksisterende og nye 

utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

Næringsareal  

Frøya kommune er en attraktiv næringskommune. I rulleringen skal det ses på mulighet for utvidelse 

av eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i tillegg ses på mulighet for arealer til 

havneformål.  

 

Øyrekka  

Øyrekka utenfor Fast-Frøya har de siste åra vært preget av nedgang i folketallet. Frøya kommune 

ønsker å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka gjennom forvaltning av arealene, både 

for fastboende og besøkende. 

 

Sjøareal 

Frøya kommune ønsker å evaluere forvaltningen av sjøarealene i tett dialog med fiskerinæringen, 

havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter mellom fiskerinæringen og 

havbruksnæringen om bruk av sjøareal bør avklares i planarbeidet. 

 

Kulturarv 

Gjennom rulleringen av arealplanen vil Frøya kommune vurdere å avsette hensynssoner for å ivareta 

kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. 

 

Trafikksikkerhet 

Frøya kommune ble i 2017 sertifisert som Trafikksikker kommune. Med bakgrunn i dette vil 

kommunen ha et særlig fokus på trafikksikkerhet på alle plannivå ved åpning av nye 

utbyggingsområder. 

 

Folkehelse  

Folkehelse er en av fire hovedtema i kommunens samfunnsplan. I planprosessen skal det vurderes 

hvordan turstier, grøntdrag og idretts- og nærmiljøanlegg kan sikres gjennom arealformål for å ivareta 

og bedre befolkningens helse.  

 

Arealreserver  

Frøya kommune har i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt områder som ikke har blitt realisert 

siden forrige rullering. En naturlig del av rulleringen vil derfor være å se på arealreserver både 

innenfor bolig, fritidsbolig, LNF- spredt boligbebyggelse, naust, småbåthavner og næringsareal. Det 

vil være aktuelt å se på om ikke realiserte områder for utbygging skal tas ut av planen for å åpne for 

andre attraktive områder.  

 

Fortetting  

Frøya kommune ønsker gjennom planarbeidet å legge vekt på fortetting ved åpning av nye 

utbyggingsområder, både innenfor bolig, fritid og næring. Dette for å kunne bidra til en bærekraftig 

utvikling med fokus på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og vern av arealer i tråd med 
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nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye utbyggingsområder vil man tilstrebe en arealbruk som 

reduserer potensielle konflikter mellom ulike interesser. 

 

I tillegg til disse føringene skal arealplanen ivareta nasjonale og regionale interesser, i tråd med PBL §§ 3-1, 

11-1 og 11-5. Planprogrammet inneholder en nærmere beskrivelse av dette. 

  

Strategier fra planprogrammet, konsekvensutredning og ROS-analyse, samt nasjonale og regionale føringer 

danner sammen grunnlaget for innstillingen til innkomne innspill.  

 

Annet  

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: Flere av innspillene omfattes av gjeldende 

reguleringsplaner. Det tilrådes at disse innspillene bør omfattes av en eventuell reguleringsendring.  

 

Arealreserver: I vedtatt planprogram er gjennomgang av arealreserver påpekt. I tilrådningen er det 

foreslått områder i eksisterende arealplan som kan tas ut, samt foreslått opphevelse av gjeldende 

reguleringsplaner som ikke er realisert. Disse er kommentert ut i Konsekvensutredning og ROS-

analyse, samt bemerket i oversiktstabellen. 

 

Vurdering: 

På bakgrunn av den store mengden innspill fremmes disse til behandling i formannskapet i totalt 4 

saksfremlegg; Nordskag, Nabeita, Dyrøy/Øyrekka og Nesset/Sistranda.  

Innstillingene fra formannskapet vil samme danne utgangspunkt for utarbeidelse av høringsforslag for 

kommuneplanens arealdel for hele kommunen. Høringsforslaget skal behandles i formannskap og 

kommunestyre i tråd med planprogram.  

 

I saksfremlegget følger flere vedlegg. Disse inngår alle som en del av saksfremlegget.  

Alle innkomne innspill er vurdert enkeltvis i Konsekvensutrening og Ros-analyse, i henhold til alle tema for 

dette. Vurderingen for hvert enkelt innspill følges av innstilling til innspillet.  

 

Det er vedlagt to kart. Ett kart viser alle innkomne innspill i kretsen. Det andre kartet viser tilrådde innspill 

sammenholdt med gjeldende plan. 

 

Det er utarbeidet en oversiktstabell som vil gjøre det enklere å orientere seg mellom kart og 

Konsekvensutredning og ROS-analyse. Avmerkede innspill i kart har ett nummer som man vil finne igjen i 

tabellen, samt Konsekvensutredning og ROS-analyse. I tabellen er det angitt hvilket sidetall vurderingen av 

innspillet ligger på, samt eventuell kort kommentar.  

 

Alle innspill er i sin helhet vedlagt. Referat fra møte med Frøya/Hitra fiskarlag ligger også vedlagt.  

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med PBL, vedtatt kommunal planstrategi, samt vedtatt planprogram for kommuneplanens arealdel.  
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INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL DYRØY KRETS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådde innspill for Dyrøy krets i høringsforslag til 

kommuneplanens arealdel.  

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige justeringer, endringer av 

formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.09.2018 sak 152/18 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Enstemmig. 
 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.09.2018 sak 134/18 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til det foreligger en skriftlig vurdering av habilitet til Rep. Pål Teje Bekken. 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse Dyrøy krets  

Oversiktstabell innstilling Dyrøy krets  

Kart alle innkomne innspill  

Kart innstilling med gjeldende arealplan  

Innkomne innspill Dyrøy krets 

 

Saksopplysninger:   

 

Innledning  

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen 

mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig arealbruk. Kommuneplanens arealdel 
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reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr. 71 av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, 

regionale og lokale planer og føringer skal legges til grunn i arbeidet med planen.  

 

I sak 148/16, Planstrategi for Frøya kommune 2016-2020, vedtok kommunestyret at kommuneplanens arealdel 

for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende kommunestyreperiode.  

 

Planprogram  

Et planprogram er en beskrivelse av hva som skal løses i planarbeidet og prosessen med deltakelse og 

medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal utredes for nye utbyggingsområder. 

Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive og negative virkninger av ulike tiltak på samfunn og 

miljø. Dette skal være til hjelp for å foreta gode beslutninger.  

 

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring av 

kommunestyret i sak 61/17 i møte 01.06.2017, med frist for merknader 31.08.2017. Kommunestyret vedtok 

planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017. 

 

Prosess  

Etter planprogrammet var vedtatt ble det åpnet for å gi innspill til ny arealplan i perioden mars 

2018-31.05.2018.  

 

Det ble gjennomført flere ulike tiltak for å nå så mange som mulig under innspillsperioden:  

 Folkemøter: det ble avholdt 4 folkemøter med utgangspunkt i valgkretsene. På møtene 

møtte mellom 30-50 stk. Til sammen anslått ca. 150 personer.  

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert informasjon 

om prosessen på kommunens hjemmeside, samt mulighet til å gi innspill digitalt.  

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

 Direkte kontakt: Næringslivet, samt fiskarlag, ble kontaktet direkte ved brev, mailer, samt 

møter.  

 Tekstmeldinger: Alle grunneiere i kommunen ble kontaktet direkte gjennom UMS-varsling.  

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

 Interne prosesser: Kommunens egne behov ble gjennomgått og gitt innspill på.  

 Åpent kontor: Administrasjonen har hatt åpent kontor kontinuerlig i innspillsperioden for å 

bistå med utfylling av skjema, utskrift av kartvedlegg og annen veiledning av innbyggere.  

 

Totalt er det kommet inn ca. 200 innspill i innspillperioden. Innspillene varierer fra endring av 

arealformål, ønske om opprettholdelse av eksisterende arealbruk/regulering, samt ulike synspunkter 

på planbestemmelser, arealbruk m.m.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse  

For kommuneplaner som gir retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging som kan få 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det gis en særskilt vurdering og beskrivelse – 

konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn, jamfør PBL § 4-2.  

Disse skal konsekvensutredes etter Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningsloven (2009), KU-forskriften. Forskriften krever at både enkeltområdene, samt de samlede 

virkningene av endringene vurderes.  

 

I tillegg skal det ved planer om utbygging utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) jamfør 

PBL § 4-2. ROS-analysen skal belyse hvorvidt området er egnet for utbygging, peke på eventuelle 

avbøtende tiltak, samt danne grunnlag for å avsette hensynssoner hvor områder med fare, risiko 
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eller sårbarhet er avdekket. ROS-analysen vil følge konsekvensutredningen og oppdateres underveis 

i rulleringen.  

 

 

Alle innkomne innspill er vurdert etter temaene beskrevet i vedtatt planprogram, og følger saken i 

dokumentet Konsekvensutredning og ROS-analyse. 
 

Vurdering  

Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene.  

 

Boligbygging  

Frøya kommune opplever en stor vekst i folketall. Gjennom rulleringen vil det legges til 

rette for nye områder for boligutbygging. Nye utbyggingsområder vil ha fokus på fortetting 

og konsentreres i områder med gang- og sykkelvei, samt rundt oppvekstsentrene på 

Nordskag og Dyrøya. Øvrige områder søkes lagt i tilknytning til allerede utbygde arealer i 

grendene i kommunen. Frøyas fortrinn med nærhet til sjø, samt havutsikt, vil vektlegges når 

det åpnes for nye utbyggingsområder.  

 

Fritidsboliger  

Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. Kommunen 

ønsker å legge til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging med nærhet til sjø, 

samt havutsikt. Nye områder for utbygging ønskes lagt utenfor pressområdene for 

boligbygging. Gjerne i randsonene til grender, slik at fritidsbeboere kan bidra som ressurser 

for grendene.  

 

Småbåthavner og naust  

Det er ønskelig å videreføre strategien i gjeldende arealplan i forhold til samlede 

naustområder og flere felles småbåtanlegg. Lokalisering av disse vil ses i sammenheng med 

eksisterende og nye utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

Næringsareal  

Frøya kommune er en attraktiv næringskommune. I rulleringen skal det ses på mulighet for 

utvidelse av eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i tillegg ses på 

mulighet for arealer til havneformål. 

 

Øyrekka  

Øyrekka utenfor Fast-Frøya har de siste åra vært preget av nedgang i folketallet. Frøya 

kommune ønsker å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka gjennom forvaltning 

av arealene, både for fastboende og besøkende.  

 

Sjøareal  

Frøya kommune ønsker å evaluere forvaltningen av sjøarealene i tett dialog med 

fiskerinæringen, havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter mellom 

fiskerinæringen og havbruksnæringen om bruk av sjøareal bør avklares i planarbeidet.  

 

Kulturarv  

Gjennom rulleringen av arealplanen vil Frøya kommune vurdere å avsette hensynssoner for 

å ivareta kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.  

 

Trafikksikkerhet  
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Frøya kommune ble i 2017 sertifisert som Trafikksikker kommune. Med bakgrunn i dette 

vil kommunen ha et særlig fokus på trafikksikkerhet på alle plannivå ved åpning av nye 

utbyggingsområder. 

 

Folkehelse  

Folkehelse er en av fire hovedtema i kommunens samfunnsplan. I planprosessen skal det 

vurderes hvordan turstier, grøntdrag og idretts- og nærmiljøanlegg kan sikres gjennom 

arealformål for å ivareta og bedre befolkningens helse.  

 

Arealreserver  

Frøya kommune har i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt områder som ikke har blitt 

realisert siden forrige rullering. En naturlig del av rulleringen vil derfor være å se på 

arealreserver både innenfor bolig, fritidsbolig, LNF- spredt boligbebyggelse, naust, 

småbåthavner og næringsareal. Det vil være aktuelt å se på om ikke realiserte områder for 

utbygging skal tas ut av planen for å åpne for andre attraktive områder.  

 

Fortetting  

Frøya kommune ønsker gjennom planarbeidet å legge vekt på fortetting ved åpning av nye 

utbyggingsområder, både innenfor bolig, fritid og næring. Dette for å kunne bidra til en 

bærekraftig utvikling med fokus på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og vern av 

arealer i tråd med nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye utbyggingsområder vil man 

tilstrebe en arealbruk som reduserer potensielle konflikter mellom ulike interesser.  

 

I tillegg til disse føringene skal arealplanen ivareta nasjonale og regionale interesser, i tråd med PBL 

§§ 3-1, 11-1 og 11-5. Planprogrammet inneholder en nærmere beskrivelse av dette.  

 

Strategier fra planprogrammet, konsekvensutredning og ROS-analyse, samt nasjonale og regionale 

føringer danner sammen grunnlaget for innstillingen til innkomne innspill.  

 

Annet  

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: Flere av innspillene omfattes av gjeldende 

reguleringsplaner. Det tilrådes at disse innspillene bør omfattes av en eventuell 

reguleringsendring.  

 

Arealreserver: I vedtatt planprogram er gjennomgang av arealreserver påpekt. I 

tilrådningen er det foreslått områder i eksisterende arealplan som kan tas ut, samt foreslått 

opphevelse av gjeldende reguleringsplaner som ikke er realisert. Disse er kommentert ut i 

Konsekvensutredning og ROS-analyse, samt bemerket i oversiktstabellen. 
 

Vurdering: 

På bakgrunn av den store mengden innspill fremmes disse til behandling i formannskapet i totalt 4 

saksfremlegg; Nordskag, Nabeita, Dyrøy/Øyrekka og Nesset/Sistranda.  

Innstillingene fra formannskapet vil sammen danne utgangspunkt for utarbeidelse av høringsforslag 

for kommuneplanens arealdel for hele kommunen. Høringsforslaget skal behandles i formannskap 

og kommunestyre i tråd med planprogram.  

 

I saksfremlegget følger flere vedlegg. Disse inngår alle som en del av saksfremlegget.  

 

Alle innkomne innspill er vurdert enkeltvis i Konsekvensutrening og Ros-analyse, i henhold til alle 

tema for dette. Vurderingen for hvert enkelt innspill følges av innstilling til innspillet.  
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Det er vedlagt to kart. Ett kart viser alle innkomne innspill i kretsen. Det andre kartet viser tilrådde 

innspill sammenholdt med gjeldende plan.  

 

Det er utarbeidet en oversiktstabell som vil gjøre det enklere å orientere seg mellom kart og 

Konsekvensutredning og ROS-analyse. Avmerkede innspill i kart har ett nummer som man vil finne 

igjen i tabellen, samt Konsekvensutredning og ROS-analyse. I tabellen er det angitt hvilket sidetall 

vurderingen av innspillet ligger på, samt eventuell kort kommentar.  

 

Alle innspill er i sin helhet vedlagt. 
 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med PBL, vedtatt kommunal planstrategi, samt vedtatt planprogram for kommuneplanens 

arealdel. 
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INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL SISTRANDA KRETS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådde innspill for Sistranda krets i høringsforslag til 

kommuneplanens arealdel.  

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige justeringer, endringer av 

formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag. 

 

 

Vedlegg: 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse Sistranda krets  

Oversiktstabell innstilling Sistranda krets  

Kart alle innkomne innspill  

Kart innstilling med gjeldende arealplan  

Innkomne innspill Sistranda krets 

 

Saksopplysninger:   

 

Innledning  

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen 

mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig arealbruk. Kommuneplanens arealdel 

reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr. 71 av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, 

regionale og lokale planer og føringer skal legges til grunn i arbeidet med planen.  

 

I sak 148/16, Planstrategi for Frøya kommune 2016-2020, vedtok kommunestyret at kommuneplanens arealdel 

for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende kommunestyreperiode.  

 

Planprogram  

Et planprogram er en beskrivelse av hva som skal løses i planarbeidet og prosessen med deltakelse og 

medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal utredes for nye utbyggingsområder. 

Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive og negative virkninger av ulike tiltak på samfunn og 

miljø. Dette skal være til hjelp for å foreta gode beslutninger. 

 

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring av 

kommunestyret i sak 61/17 i møte 01.06.2017, med frist for merknader 31.08.2017. Kommunestyret vedtok 

planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017.  

 

Prosess  

Etter planprogrammet var vedtatt ble det åpnet for å gi innspill til ny arealplan i perioden mars 2018-

31.05.2018.  

 



Saknr: 166/18 

Det ble gjennomført flere ulike tiltak for å nå så mange som mulig under innspillsperioden:  

 Folkemøter: det ble avholdt 4 folkemøter med utgangspunkt i valgkretsene. På møtene møtte mellom 

30-50 stk. Til sammen anslått ca. 150 personer.  

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert informasjon om prosessen 

på kommunens hjemmeside, samt mulighet til å gi innspill digitalt.  

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

 Direkte kontakt: Næringslivet, samt fiskarlag, ble kontaktet direkte ved brev, mailer, samt møter.  

 Tekstmeldinger: Alle grunneiere i kommunen ble kontaktet direkte gjennom UMS-varsling.  

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

 Interne prosesser: Kommunens egne behov ble gjennomgått og gitt innspill på.  

 Åpent kontor: Administrasjonen har hatt åpent kontor kontinuerlig i innspillsperioden for å bistå med 

utfylling av skjema, utskrift av kartvedlegg og annen veiledning av innbyggere.  

 

Totalt er det kommet inn ca. 200 innspill i innspillperioden. Innspillene varierer fra endring av arealformål, 

ønske om opprettholdelse av eksisterende arealbruk/regulering, samt ulike synspunkter på planbestemmelser, 

arealbruk m.m. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse  

For kommuneplaner som gir retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging som kan få vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, skal det gis en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av 

planens virkninger for miljø og samfunn, jamfør PBL § 4-2.  

Disse skal konsekvensutredes etter Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven 

(2009), KU-forskriften. Forskriften krever at både enkeltområdene, samt de samlede virkningene av endringene 

vurderes.  

 

I tillegg skal det ved planer om utbygging utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) jamfør PBL § 4-2. 

ROS-analysen skal belyse hvorvidt området er egnet for utbygging, peke på eventuelle avbøtende tiltak, samt 

danne grunnlag for å avsette hensynssoner hvor områder med fare, risiko eller sårbarhet er avdekket. ROS-

analysen vil følge konsekvensutredningen og oppdateres underveis i rulleringen.  

Alle innkomne innspill er vurdert etter temaene beskrevet i vedtatt planprogram, og følger saken i dokumentet 

Konsekvensutredning og ROS-analyse. 

 

Vurdering  

Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene.  

 

Boligbygging  

Frøya kommune opplever en stor vekst i folketall. Gjennom rulleringen vil det legges til rette for nye 

områder for boligutbygging. Nye utbyggingsområder vil ha fokus på fortetting og konsentreres i 

områder med gang- og sykkelvei, samt rundt oppvekstsentrene på Nordskag og Dyrøya. Øvrige 

områder søkes lagt i tilknytning til allerede utbygde arealer i grendene i kommunen. Frøyas fortrinn 

med nærhet til sjø, samt havutsikt, vil vektlegges når det åpnes for nye utbyggingsområder.  

 

Fritidsboliger  

Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. Kommunen ønsker å legge 

til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging med nærhet til sjø, samt havutsikt. Nye 

områder for utbygging ønskes lagt utenfor pressområdene for boligbygging. Gjerne i randsonene til 

grender, slik at fritidsbeboere kan bidra som ressurser for grendene. 

 

Småbåthavner og naust  

Det er ønskelig å videreføre strategien i gjeldende arealplan i forhold til samlede naustområder og 

flere felles småbåtanlegg. Lokalisering av disse vil ses i sammenheng med eksisterende og nye 

utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

Næringsareal  

Frøya kommune er en attraktiv næringskommune. I rulleringen skal det ses på mulighet for utvidelse 

av eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i tillegg ses på mulighet for arealer til 

havneformål.  
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Øyrekka  

Øyrekka utenfor Fast-Frøya har de siste åra vært preget av nedgang i folketallet. Frøya kommune 

ønsker å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka gjennom forvaltning av arealene, både 

for fastboende og besøkende.  

 

Sjøareal  

Frøya kommune ønsker å evaluere forvaltningen av sjøarealene i tett dialog med fiskerinæringen, 

havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter mellom fiskerinæringen og 

havbruksnæringen om bruk av sjøareal bør avklares i planarbeidet.  

 

Kulturarv  

Gjennom rulleringen av arealplanen vil Frøya kommune vurdere å avsette hensynssoner for å ivareta 

kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.  

 

Trafikksikkerhet  

Frøya kommune ble i 2017 sertifisert som Trafikksikker kommune. Med bakgrunn i dette vil 

kommunen ha et særlig fokus på trafikksikkerhet på alle plannivå ved åpning av nye 

utbyggingsområder.  

 

Folkehelse  

Folkehelse er en av fire hovedtema i kommunens samfunnsplan. I planprosessen skal det vurderes 

hvordan turstier, grøntdrag og idretts- og nærmiljøanlegg kan sikres gjennom arealformål for å ivareta 

og bedre befolkningens helse. 

 

Arealreserver  

Frøya kommune har i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt områder som ikke har blitt realisert 

siden forrige rullering. En naturlig del av rulleringen vil derfor være å se på arealreserver både 

innenfor bolig, fritidsbolig, LNF- spredt boligbebyggelse, naust, småbåthavner og næringsareal. Det 

vil være aktuelt å se på om ikke realiserte områder for utbygging skal tas ut av planen for å åpne for 

andre attraktive områder.  

 

Fortetting  

Frøya kommune ønsker gjennom planarbeidet å legge vekt på fortetting ved åpning av nye 

utbyggingsområder, både innenfor bolig, fritid og næring. Dette for å kunne bidra til en bærekraftig 

utvikling med fokus på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og vern av arealer i tråd med 

nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye utbyggingsområder vil man tilstrebe en arealbruk som 

reduserer potensielle konflikter mellom ulike interesser.  

I tillegg til disse føringene skal arealplanen ivareta nasjonale og regionale interesser, i tråd med PBL 

§§ 3-1, 11-1 og 11-5. Planprogrammet inneholder en nærmere beskrivelse av dette.  

Strategier fra planprogrammet, konsekvensutredning og ROS-analyse, samt nasjonale og regionale 

føringer danner sammen grunnlaget for innstillingen til innkomne innspill.  

 

Annet  

Forholdet til kommunedelplan Sistranda 

Sistranda krets omfattes i stor grad av kommunedelplan Sistranda. Denne saken omfatter da de deler 

av Sistranda krets som ikke ligger innenfor avgrensningen av kommunedelplanen for Sistranda. Under 

innspillsperioden kom det inn flere innspill til eiendommer innenfor kommunedelplanen. Disse 

forslagsstillerne ble tilskrevet og oppfordret til å komme med uttalelse til 3.gangs høring av 

kommunedelplan Sistranda.  

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: Flere av innspillene omfattes av gjeldende 

reguleringsplaner. Det tilrådes at disse innspillene bør omfattes av en eventuell reguleringsendring.  

 

Arealreserver: I vedtatt planprogram er gjennomgang av arealreserver påpekt. I tilrådningen er det 

foreslått områder i eksisterende arealplan som kan tas ut, samt foreslått opphevelse av gjeldende 

reguleringsplaner som ikke er realisert. Disse er kommentert ut i Konsekvensutredning og ROS-

analyse, samt bemerket i oversiktstabellen. 
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Vurdering: 

På bakgrunn av den store mengden innspill fremmes disse til behandling i formannskapet i totalt 4 

saksfremlegg; Nordskag, Nabeita, Dyrøy/Øyrekka og Nesset/Sistranda.  

Innstillingene fra formannskapet vil sammen danne utgangspunkt for utarbeidelse av høringsforslag for 

kommuneplanens arealdel for hele kommunen. Høringsforslaget skal behandles i formannskap og 

kommunestyre i tråd med planprogram.  

 

I saksfremlegget følger flere vedlegg. Disse inngår alle som en del av saksfremlegget.  

 

Alle innkomne innspill er vurdert enkeltvis i Konsekvensutrening og Ros-analyse, i henhold til alle tema for 

dette. Vurderingen for hvert enkelt innspill følges av innstilling til innspillet.  

 

Det er vedlagt to kart. Ett kart viser alle innkomne innspill i kretsen. Det andre kartet viser tilrådde innspill 

sammenholdt med gjeldende plan.  

 

Det er utarbeidet en oversiktstabell som vil gjøre det enklere å orientere seg mellom kart og 

Konsekvensutredning og ROS-analyse. Avmerkede innspill i kart har ett nummer som man vil finne igjen i 

tabellen, samt Konsekvensutredning og ROS-analyse. I tabellen er det angitt hvilket sidetall vurderingen av 

innspillet ligger på, samt eventuell kort kommentar. 

 

Alle innspill er i sin helhet vedlagt. 

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med PBL, vedtatt kommunal planstrategi, samt vedtatt planprogram for kommuneplanens arealdel.  
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INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL NESSET KRETS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådde innspill for Nesset krets i høringsforslag til 

kommuneplanens arealdel.  

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige justeringer, endringer av 

formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag. 

 

 

Vedlegg: 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse Nesset krets  

Oversiktstabell innstilling Nesset krets  

Kart alle innkomne innspill  

Kart innstilling med gjeldende arealplan  

Innkomne innspill Nesset krets (deler av innspillene ligger under sak Innspill kommuneplanens arealdel Nesset 

krets, del 2) 

 

Saksopplysninger:   

 

Innledning  

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen 

mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig arealbruk. Kommuneplanens arealdel 

reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr. 71 av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, 

regionale og lokale planer og føringer skal legges til grunn i arbeidet med planen.  

 

I sak 148/16, Planstrategi for Frøya kommune 2016-2020, vedtok kommunestyret at kommuneplanens arealdel 

for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende kommunestyreperiode.  

 

Planprogram  

Et planprogram er en beskrivelse av hva som skal løses i planarbeidet og prosessen med deltakelse og 

medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal utredes for nye utbyggingsområder. 

Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive og negative virkninger av ulike tiltak på samfunn og 

miljø. Dette skal være til hjelp for å foreta gode beslutninger. 

 

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring av 

kommunestyret i sak 61/17 i møte 01.06.2017, med frist for merknader 31.08.2017. Kommunestyret vedtok 

planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017.  

 

Prosess  

Etter planprogrammet var vedtatt ble det åpnet for å gi innspill til ny arealplan i perioden mars 2018-

31.05.2018.  
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Det ble gjennomført flere ulike tiltak for å nå så mange som mulig under innspillsperioden:  

 Folkemøter: det ble avholdt 4 folkemøter med utgangspunkt i valgkretsene. På møtene møtte mellom 

30-50 stk. Til sammen anslått ca. 150 personer.  

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert informasjon om prosessen 

på kommunens hjemmeside, samt mulighet til å gi innspill digitalt.  

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

 Direkte kontakt: Næringslivet, samt fiskarlag, ble kontaktet direkte ved brev, mailer, samt møter.  

 Tekstmeldinger: Alle grunneiere i kommunen ble kontaktet direkte gjennom UMS-varsling.  

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

 Interne prosesser: Kommunens egne behov ble gjennomgått og gitt innspill på.  

 Åpent kontor: Administrasjonen har hatt åpent kontor kontinuerlig i innspillsperioden for å bistå med 

utfylling av skjema, utskrift av kartvedlegg og annen veiledning av innbyggere.  

 

Totalt er det kommet inn ca. 200 innspill i innspillperioden. Innspillene varierer fra endring av arealformål, 

ønske om opprettholdelse av eksisterende arealbruk/regulering, samt ulike synspunkter på planbestemmelser, 

arealbruk m.m. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse  

For kommuneplaner som gir retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging som kan få vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, skal det gis en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av 

planens virkninger for miljø og samfunn, jamfør PBL § 4-2.  

Disse skal konsekvensutredes etter Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven 

(2009), KU-forskriften. Forskriften krever at både enkeltområdene, samt de samlede virkningene av endringene 

vurderes.  

 

I tillegg skal det ved planer om utbygging utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) jamfør PBL § 4-2. 

ROS-analysen skal belyse hvorvidt området er egnet for utbygging, peke på eventuelle avbøtende tiltak, samt 

danne grunnlag for å avsette hensynssoner hvor områder med fare, risiko eller sårbarhet er avdekket. ROS-

analysen vil følge konsekvensutredningen og oppdateres underveis i rulleringen.  

 

Alle innkomne innspill er vurdert etter temaene beskrevet i vedtatt planprogram, og følger saken i dokumentet 

Konsekvensutredning og ROS-analyse. 

 

Vurdering  

Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene.  

 

Boligbygging  

Frøya kommune opplever en stor vekst i folketall. Gjennom rulleringen vil det legges til rette for nye 

områder for boligutbygging. Nye utbyggingsområder vil ha fokus på fortetting og konsentreres i 

områder med gang- og sykkelvei, samt rundt oppvekstsentrene på Nordskag og Dyrøya. Øvrige 

områder søkes lagt i tilknytning til allerede utbygde arealer i grendene i kommunen. Frøyas fortrinn 

med nærhet til sjø, samt havutsikt, vil vektlegges når det åpnes for nye utbyggingsområder.  

 

Fritidsboliger  

Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. Kommunen ønsker å legge 

til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging med nærhet til sjø, samt havutsikt. Nye 

områder for utbygging ønskes lagt utenfor pressområdene for boligbygging. Gjerne i randsonene til 

grender, slik at fritidsbeboere kan bidra som ressurser for grendene. 

 

Småbåthavner og naust  

Det er ønskelig å videreføre strategien i gjeldende arealplan i forhold til samlede naustområder og 

flere felles småbåtanlegg. Lokalisering av disse vil ses i sammenheng med eksisterende og nye 

utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

Næringsareal  
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Frøya kommune er en attraktiv næringskommune. I rulleringen skal det ses på mulighet for utvidelse 

av eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i tillegg ses på mulighet for arealer til 

havneformål.  

 

Øyrekka  

Øyrekka utenfor Fast-Frøya har de siste åra vært preget av nedgang i folketallet. Frøya kommune 

ønsker å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka gjennom forvaltning av arealene, både 

for fastboende og besøkende.  

 

Sjøareal  

Frøya kommune ønsker å evaluere forvaltningen av sjøarealene i tett dialog med fiskerinæringen, 

havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter mellom fiskerinæringen og 

havbruksnæringen om bruk av sjøareal bør avklares i planarbeidet.  

 

Kulturarv  

Gjennom rulleringen av arealplanen vil Frøya kommune vurdere å avsette hensynssoner for å ivareta 

kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.  

 

Trafikksikkerhet  

Frøya kommune ble i 2017 sertifisert som Trafikksikker kommune. Med bakgrunn i dette vil 

kommunen ha et særlig fokus på trafikksikkerhet på alle plannivå ved åpning av nye 

utbyggingsområder. 

 

Folkehelse 

Folkehelse er en av fire hovedtema i kommunens samfunnsplan. I planprosessen skal det vurderes 

hvordan turstier, grøntdrag og idretts- og nærmiljøanlegg kan sikres gjennom arealformål for å ivareta 

og bedre befolkningens helse. 

 

Arealreserver 

Frøya kommune har i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt områder som ikke har blitt realisert 

siden forrige rullering. En naturlig del av rulleringen vil derfor være å se på arealreserver både 

innenfor bolig, fritidsbolig, LNF- spredt boligbebyggelse, naust, småbåthavner og næringsareal. Det 

vil være aktuelt å se på om ikke realiserte områder for utbygging skal tas ut av planen for å åpne for 

andre attraktive områder. 

 

Fortetting 

Frøya kommune ønsker gjennom planarbeidet å legge vekt på fortetting ved åpning av nye 

utbyggingsområder, både innenfor bolig, fritid og næring. Dette for å kunne bidra til en bærekraftig 

utvikling med fokus på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og vern av arealer i tråd med 

nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye utbyggingsområder vil man tilstrebe en arealbruk som 

reduserer potensielle konflikter mellom ulike interesser. 

 

I tillegg til disse føringene skal arealplanen ivareta nasjonale og regionale interesser, i tråd med PBL §§ 3-1, 

11-1 og 11-5. Planprogrammet inneholder en nærmere beskrivelse av dette.  

 

Strategier fra planprogrammet, konsekvensutredning og ROS-analyse, samt nasjonale og regionale føringer 

danner sammen grunnlaget for innstillingen til innkomne innspill.  

 

Annet  

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: Flere av innspillene omfattes av gjeldende 

reguleringsplaner. Det tilrådes at disse innspillene bør omfattes av en eventuell reguleringsendring.  

 

Arealreserver: I vedtatt planprogram er gjennomgang av arealreserver påpekt. I tilrådningen er det 

foreslått områder i eksisterende arealplan som kan tas ut, samt foreslått opphevelse av gjeldende 

reguleringsplaner som ikke er realisert. Disse er kommentert ut i Konsekvensutredning og ROS-

analyse, samt bemerket i oversiktstabellen. 
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Vurdering: 

På bakgrunn av den store mengden innspill fremmes disse til behandling i formannskapet i totalt 4 

saksfremlegg; Nordskag, Nabeita, Dyrøy/Øyrekka og Nesset/Sistranda.  

Innstillingene fra formannskapet vil sammen danne utgangspunkt for utarbeidelse av høringsforslag for 

kommuneplanens arealdel for hele kommunen. Høringsforslaget skal behandles i formannskap og 

kommunestyre i tråd med planprogram.  

 

I saksfremlegget følger flere vedlegg. Disse inngår alle som en del av saksfremlegget.  

 

Alle innkomne innspill er vurdert enkeltvis i Konsekvensutrening og Ros-analyse, i henhold til alle tema for 

dette. Vurderingen for hvert enkelt innspill følges av innstilling til innspillet.  

 

Det er vedlagt to kart. Ett kart viser alle innkomne innspill i kretsen. Det andre kartet viser tilrådde innspill 

sammenholdt med gjeldende plan. 

 

Det er utarbeidet en oversiktstabell som vil gjøre det enklere å orientere seg mellom kart og 

Konsekvensutredning og ROS-analyse. Avmerkede innspill i kart har ett nummer som man vil finne igjen i 

tabellen, samt Konsekvensutredning og ROS-analyse. I tabellen er det angitt hvilket sidetall vurderingen av 

innspillet ligger på, samt eventuell kort kommentar.  

 

Alle innspill er i sin helhet vedlagt. Da antall innspill til Nesset krets ikke kan legges inn i en sak grunnet 

begrensninger i saksbehandlersystem, ligger noen innspill vedlagt sak Innspill kommuneplanens arealdel 

Nesset krets, del 2, Arkivsaksnr: 18/2719.  

 

Vedlagt delrapport med konsekvensutredning og ROS-analyse for Nesset krets, samt kart, omfatter begge 

sakene.  

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med PBL, vedtatt kommunal planstrategi, samt vedtatt planprogram for kommuneplanens arealdel. 
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INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL NESSET KRETS, DEL 2  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådde innspill for Nesset krets i høringsforslag til 

kommuneplanens arealdel.  

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige justeringer, endringer av 

formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag. 

 

 

Vedlegg: 

 

Innkomne innspill Nesset krets 

 

Saksopplysninger:   

 

Det vises til sak Innspill kommuneplanens arealdel Nesset krets, arkivsaksnr: 18/2713,  for saksopplysninger. 

Alle saksopplysninger og vedlegg i den saken gjelder også denne saken, og er førende for vedtak: 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse Nesset krets  

Oversiktstabell innstilling Nesset krets 

Kart alle innkomne innspill 

Kart innstilling med gjeldende arealplan 

 

Vurdering: 

 

Da antall innspill til Nesset krets ikke kan legges inn i en sak grunnet begrensninger i saksbehandlersystem, 

ligger noen innspill i denne saken.  

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/2596    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOL FRA MØTE 18.09.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 18.09.18 godkjennes som framlagt. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 18.09.18 

 

 

 

 





























































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/2796    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatenen tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.09.18 

Regionale næringsfond - prinsipper for fordeling 2019  

Titran 16 

Vedtak HU-N 19092018 Sak 76-18 Regionale næringsfond - prinsipper for fordeling 2019 

 

 

 

 

 



 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune 
 
Møtedato/tid: 22.08.2018 kl 09:00 – 12.20 

Møtested: Herredshuset, møterom A 

 
Møtende medlemmer:  
Lars Ø. Nordgård  
Sten S. Arntzen  
Gustav Gjevik (møtt for Dragsnes)  
 
Forfall:  
Helge Borgen  
Kirsten Dragsnes  
Laila Wedø  
 
Andre møtende: 
Rådmann, møtt i sak 20/18 og 21/18 
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge SA, møtt i sak 20/18 
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS 
 
Arkivsak: 18/354  
 
Merknader: Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 20, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
19/18 Godkjenning av møteprotokoll 
20/18 Forvaltningsrevisjon - økonomistyring i investeringsprosjekter 
21/18 Orientering om dispensasjon i byggesaker 
22/18 Forslag til møteplan høsten 2018 
23/18 Budsjettkontroll pr. 31.07.2018 
24/18 Budsjett for kontrollutvalget 2019 med økonomiplan 2020-2022 
25/18 Enhetsbesøk høsten 2018 
26/18 Nytt fra utvalgene 22.08.18 
27/18 Referatsaker 
28/18 Eventuelt 
 
 
  



Sak 19/18 Godkjenning av møteprotokoll  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.08.2018 19/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Protokollen godkjennes. 
 
Behandling: 
Møteprotokollen ble godkjent. Utvalget ønsket "godkjenning av innkalling og saksliste" som et 
eget punkt i fremtidige møter.  
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes. 
 
 
Sak 20/18 Forvaltningsrevisjon - økonomistyring i investeringsprosjekter  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.08.2018 20/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjon til orientering og legger frem følgende 
innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av økonomistyring i 
investeringsprosjekter til orientering.  

2. Kommunestyret ber rådmannen om å etablere rutiner og systemer for å: 
a. Oppdatere rutiner for planlegging, gjennomføring, evaluering og avslutning 

av investeringsprosjekter og sikre at disse følges. 
b. Ferdigstille og sikre at alle bruker felles oppfølgingssystem for 

investeringsprosjekter. 
c. Etablere rutiner for arkivering av sentrale dokumenter for 

investeringsprosjekter i saks- og arkivsystem. 
d. Sikre at rapporter til kommunestyret om investeringsprosjekter har lik 

benevnelse og tilstrekkelig innhold til at disse kan følges opp på en god 
måte. 

e. Sikre at tilleggsbevilgninger for investeringsprosjekter rapporteres til 
kommunestyret i budsjettåret de oppstår i samsvar med kommuneloven § 
47 nr. 2. 

f. Legge klare føringer for sluttregnskap i kommunen. 
g. Sikre at de som har ansvar for planlegging og gjennomføring av 

kommunens investeringsprosjekter, medvirker til etablering av rutiner, 
systemer og rapportering – noe som bør sikre eierskap og etterlevelse av 
disse.  

3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget om status i 
saken innen utgangen av april 2019. 

 
Behandling: 
Revisor orienterte utvalget om forvaltningsrevisjonen og svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Under pkt. 1 endres ordlyden fra "orientering" til "etterretning".  
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 



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

1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av økonomistyring i 
investeringsprosjekter til etterretning.  

2. Kommunestyret ber rådmannen om å etablere rutiner og systemer for å: 
a. Oppdatere rutiner for planlegging, gjennomføring, evaluering og avslutning av 

investeringsprosjekter og sikre at disse følges. 
b. Ferdigstille og sikre at alle bruker felles oppfølgingssystem for 

investeringsprosjekter. 
c. Etablere rutiner for arkivering av sentrale dokumenter for 

investeringsprosjekter i saks- og arkivsystem. 
d. Sikre at rapporter til kommunestyret om investeringsprosjekter har lik 

benevnelse og tilstrekkelig innhold til at disse kan følges opp på en god måte. 
e. Sikre at tilleggsbevilgninger for investeringsprosjekter rapporteres til 

kommunestyret i budsjettåret de oppstår i samsvar med kommuneloven § 47 
nr. 2. 

f. Legge klare føringer for sluttregnskap i kommunen. 
g. Sikre at de som har ansvar for planlegging og gjennomføring av kommunens 

investeringsprosjekter, medvirker til etablering av rutiner, systemer og 
rapportering – noe som bør sikre eierskap og etterlevelse av disse.  

3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget om status i saken 
innen utgangen av april 2019. 

 
 
Sak 21/18 Orientering om dispensasjon i byggesaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.08.2018 21/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Teknisk sjef i kommunen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber kommunestyret vurdere om bemanningen på teknisk avdeling står i forhold til 
de mange arbeidsoppgavene avdelingen har, ettersom det er høy befolkningsvekst og mange 
byggesaker på Frøya.  
 
 
Sak 22/18 Forslag til møteplan høsten 2018 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.08.2018 22/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget vedtar følgende møter for høsten 2018: 
 

• Onsdag 22. august (vedtatt tidligere i sak 15/18) 
• Onsdag 24. oktober  



• Onsdag 28. november  

Møtestart er kl. 9. 
 
Leder kan vurdere om det er behov for flere eller færre møter i løpet av høsten. 
 
Behandling: 
Vedtak som innstilling.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar følgende møter for høsten 2018: 

• Onsdag 22. august (vedtatt tidligere i sak 15/18) 
• Onsdag 24. oktober  
• Onsdag 28. november  

Møtestart er kl. 9. 
 
Leder kan vurdere om det er behov for flere eller færre møter i løpet av høsten. 
 
 
Sak 23/18 Budsjettkontroll pr. 31.07.2018 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.08.2018 23/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per 31.07.2018 til orientering. 
 
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per 31.07.2018 til orientering. 
 
 
Sak 24/18 Budsjett for kontrollutvalget 2019 med økonomiplan 2020-2022 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.08.2018 24/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget vedtar forslag til økonomiplan for 2020-2022 og budsjett for 2019.  
 
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og anbefaler at kommunestyret fatter 
følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2020-2022 vedtas. Kontrollutvalgets budsjett for 
2019, med en ramme på kr. 1.176 500 til kontrollutvalgets egen drift, samt kjøp av revisjons- og 
sekretariatstjenester vedtas.  
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget ønsker at leders godtgjøres oppjusteres fra andre halvår 2019.  
 
Omforent forslag:  
 
Saken utsettes til neste møte.  
 



Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte.  
 
 
Sak 25/18 Enhetsbesøk høsten 2018 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.08.2018 25/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Saken legges fram uten innstilling.  
 
Behandling: 
Utvalget ønsker å besøke Nabeita oppvekstsenter i kontrollutvalgets neste møte. I tillegg ønsker 
utvalget å besøke kulturskolen i løpet av våren 2019.  
 
Omforent forslag til vedtak lagt fram i møtet: Kontrollutvalget besøker Nabeita oppvekstsenter i 
forbindelse med kontrollutvalgets møte 24. oktober.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget besøker Nabeita oppvekstsenter i forbindelse med kontrollutvalgets møte 24. 
oktober.  
 
 
Sak 26/18 Nytt fra utvalgene 22.08.18 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.08.2018 26/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar redegjørelsene fra utvalgene til orientering.  
 
Behandling: 
Saken utgår. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak.  
 
 
Sak 27/18 Referatsaker  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.08.2018 27/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Sekretariatet orienterte utvalget om referatsakene og svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 



Sak 28/18 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 22.08.2018 28/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Behandling: 
Omforent forslag: 
 

1. Utvalgets varamedlemmer inviteres til å delta på Konsek-dagen 2018. Sekretariatet 
sender ut e-post med informasjon om dette.  
 

2.  Utvalget ønsker en orientering fra rådmannen om kostnader i forbindelse med innleie av 
konsulenter i kommunen, fordelt på virksomheter. 

 
3. Utvalget ønsker en lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak i sak 19/18. Saken dreier 

seg om utbygging hos Nutrimar og spørsmålet er om kommunen kan dekke utgiftene 
knyttet til flytting av vannledning.  

 
4. Sekretariatet sender en forespørsel til Frøya kommune angående avfallsdeponiet på 

Kvisten. Utvalget ønsker å vite om avfallsdeponeringen gjøres i henhold til lover og regler.  
 
Vedtak: 

1. Utvalgets varamedlemmer inviteres til å delta på Konsek-dagen 2018. Sekretariatet 
sender ut e-post med informasjon om dette.  

 
2. Utvalget ønsker en orientering fra rådmannen om kostnader i forbindelse med innleie av 

konsulenter i kommunen, fordelt på virksomheter. 
 

3. Utvalget ønsker en lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak i sak 19/18. Saken dreier 
seg om utbygging hos Nutrimar og spørsmålet er om kommunen kan dekke utgiftene 
knyttet til flytting av vannledning.  

 
4. Sekretariatet sender en forespørsel til Frøya kommune angående avfallsdeponiet på 

Kvisten. Utvalget ønsker å vite om avfallsdeponeringen gjøres i henhold til lover og regler.  
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Arkivsak-dok. 201801786-63 

Saksbehandler Ole Harris Hanssen 

 

Saksgang Møtedato Utvalgssaksnr 

Hovedutvalg for næring 19.09.2018            

 

 

   

Regionale næringsfond -  pr ins ipper  for  

fordel ing 2019 

 

Fylkesrådmannens innstilling: 
1. Hovedutvalg for næring vil fortsatt prioritere å tildele midler til regionale 

næringsfond.  

2. Midlene fordeles til regionrådene i Trøndelag, som får forvaltnings- og 

rapporteringsansvar. Regionrådene gis mulighet til å fordele midlene videre til 

interkommunale næringsfond innenfor sin region, dersom dette vurderes som mest 

hensiktsmessig for å fremme regionens evne til mer innovasjon og verdiskaping. En 

evt. viderefordeling av midlene endrer ikke på regionrådets rapporteringsansvar for 

sin region til Trøndelag fylkeskommune. 

3. For 2019 fordeles midlene til følgende regionråd: 

 Trøndelag Sør 

 Orkdalsregionen 

 Trondheimsregionen 

 Fosen regionråd 

 Værnesregionen 

 Inn-Trøndelagsregionen 

 Namdal regionråd 

Fordelingen er basert på gjeldende regionstruktur og det tas forbehold om en ny 

vurdering dersom det blir evt. endringer. 

4. Fordeling av beløp til det enkelte regionråd vedtas av Hovedutvalg for næring i 

forbindelse med budsjettbehandlingen for regionale utviklingsmidler 2019 

5. Det tas forbehold om evt. reduksjoner i den årlige tildelingen av regionale 

utviklingsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til 

fylkeskommunen. 

 

  



 

 Trøndelag fylkeskommune 
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Vedlegg:  
Nummererte vedlegg som følger saken: 

1. Fordeling av midler til næringsfond 2018 i Trøndelag 

 

Andre refererte dokumenter i saken: 

-Sak 8/18 i Hovedutvalg for næring; Budsjett for regionale utviklingsmidler 2018 

-Sak 27/18 i Hovedutvalg for næring; Fordeling av regionale næringsfond 2018 

- Rapport 5-2017 Småkommuners nytte av regionalt samarbeid om næringsutvikling og 

næringsrettet samfunnsutvikling 

Sammendrag 

Fylkesrådmannen ser det som viktig å gi kommunene og regionrådene forutsigbarhet for 

kommende tildeling av næringsfond. Hovedutvalget anmodes derfor om å fastsette 

prinsippene for tildeling 2019. Tidligere har det blitt bevilget næringsfondsmidler til både 

enkeltkommuner, interkommunale samarbeid og til regionråd. I saken argumenteres det 

for, og foreslås, at regionrådene får forvaltningsansvaret for midlene til regionale 

næringsfond.  

 

Bakgrunn: 

Hovedutvalg for næring vedtok i sak 8/18 å bevilge kr 9,4 mill. til regionale fond for 2018. 

Til grunn for bevilgningen lå et anslag på kr 200.000,- pr. kommune i fylket (47). 

Fylkeskommunen sendte 27.2. 2018 brev til kommunene med en orientering om 

hovedutvalgets vedtak og anmodet om tilbakemelding fra kommunene på hvordan de 

ønsket at fondsmidlene skulle fordeles. Ikke alle kommunene besvarte henvendelsen, men 

av de som ga svar var det et stort sprik i tilbakemeldingene, også innen samme region. 

Enkelte regionsamarbeid ble vurdert til ikke å være «modne nok» til å ta over 

fondsforvaltningen og flere var tydelige på at de ønsket en fordeling på mindre 

interkommunale fond som tidligere. På den annen side så var det mange kommuner som 

ønsket å videreføre gjeldende ordning der regionrådet fra forvaltet det regionale 

næringsfondet. 

 

Fylkesrådmannen vurderte at det ikke ville være hensiktsmessig å presse en rekke 

kommuner inn i en ny modell på så kort varsel. I tillegg var store deler av første halvår 

allerede gått før det forelå en fullstendig oversikt over hvordan fordelingen skulle foretas. 

Denne vurderingen oppfattes også å være i tråd med de signaler som ble gitt av 

hovedutvalget i møtet 11.04.2018. 

 

Tildeling for 2018 ble effektuert før sommerferien og resultatet ble i stor grad den samme 

geografiske fordeling som hhv. Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune benyttet tidligere. 

Intensjonen er imidlertid fortsatt at fylkeskommunen for framtiden skal tildele næringsfond 

på region-nivå. Regionrådene vil da være naturlig som tilskuddsmottakere og forvaltere og 

mange av kommunene inngår i slike ordninger fra tidligere. For at de kommunene som i 

dag forvalter egne eller interkommunale næringsfond skal få rimelig tid til å tilpasse seg et 

nytt system, foreslås det at dette gjennomføres først fra neste års tildeling (2019). Flere 

regionråd, som ikke har hatt forvaltningsansvar for fondsmidler tidligere, har for øvrig gitt 

uttrykk for at de er klare for oppgaven såfremt de får beskjed om dette i løpet av høsten. 

Det vil da være tid til å forberede og tilrettelegge for å ta på seg forvaltningsansvaret for 

midlene. 

 



 

 Trøndelag fylkeskommune 
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Fylkesrådmannen ser det som viktig å gi kommunene og regionrådene forutsigbarhet for 

kommende tildeling av næringsfond. Hovedutvalget anmodes derfor om å fastsette 

prinsippene for tildeling 2019 slik at dette kan meddeles målgruppen så snart som mulig. 

 

Faktiske opplysninger: 

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra kommuner og regionråd samt etter interne drøftinger, 

har fylkesrådmannen foretatt fordeling for 2018 slik det fremgår av vedlegg 1. Fordelingen 

har resultert i at det er gitt bevilgninger til 4 regionråd, 7 interkommunale samarbeid og 1 

enkeltkommune. 

 

I tildelingsbrevene som er utsendt er det informert om at fylkeskommunen for framtiden vil 

tildele næringsfond på region-nivå og at regionrådene da vil være naturlig som 

tilskuddsmottakere og forvaltere. Mange av kommunene inngår i slike ordninger fra 

tidligere. For at de kommunene som i dag forvalter egne eller interkommunale næringsfond 

skal få rimelig tid til å tilpasse seg et nytt system, fant fylkesrådmannen det riktig å 

informere om dette samtidig med tildelingen for 2018.  

 

Intensjonen om å tildele fondsmidlene på regionnivå ble omtalt og vedtatt i budsjettsaken 

for 2018 (HU 8/18) samt i egen sak i påfølgende møte (HU 27/18). Budskapet er derfor 

ikke nytt for kommunene. Da det viste seg vanskelig å gjennomføre ordningen fullt ut for 

2018, er det viktig at prinsippene for framtidig fordeling fastsettes i forkant av 

budsjettbehandlingen for 2019. På denne bakgrunn fremmer fylkesrådmannen sine 

vurderinger og anmoder om hovedutvalgets tilslutning til de konklusjoner/forslag som 

fremmes nedenfor. 

 

Drøftinger: 

Distriktssenteret har vært oppdragsgiver for en rapport der det undersøkes hvilken nytte 

småkommuner har av å samarbeide regionalt om næringsutvikling og næringsrettet 

samfunnsutvikling. Undersøkelsen bygger på telefonintervju med ordførere, rådmenn og 

næringsansvarlige i åtte kommuner i fem ulike regioner i Norge. Tre av kommunene 

kommer fra Trøndelag og region Namdal; Namdalseid, Fosnes og Flatanger. Felles for alle 

kommunene er at de har deltatt i både Byregionprogrammet og Småkommuneprogrammet.  

 

Det fremgår av rapporten at regionalt samarbeid på mange måter er et tveegget sverd for 

småkommunene. Det kan opplagt være en måte å utvide egen utviklingskapasitet på og gi 

grunnlag for å få igangsatt større utviklingstiltak. Kommunene vil få tilgang til en større 

bredde av kompetanse enn de ville hatt hver for seg, de vil være mer robuste overfor 

sykdom og permisjoner og selve næringsutviklingsmiljøet blir mer attraktivt å jobbe i. Det 

oppleves også at de får større gjennomslagskraft overfor f.eks. fylkeskommunen og 

Innovasjon Norge når de står samlet. Samtidig binder det også opp kapasitet i kommunene 

med å delta i nettverk, samarbeidsarenaer og i samarbeidsprosjekter. Rapporten er for 

øvrig tydelig på at samarbeid om næringsutvikling er lettere å få til innenfor funksjonelle 

arbeidsmarkedsregioner. Mer om funnene i rapporten kan leses her; Rapport 5-2017 

Småkommuners nytte av regionalt samarbeid om næringsutvikling og næringsrettet 

samfunnsutvikling  

 

By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) har utført flere analyser av regional verdiskaping, 

innovasjon og næringsutvikling i byer og distrikter og evaluert deler av distrikts-, regional- 

og innovasjonspolitikken i Norge. I tillegg har de analysert innovasjonsmiljøer og -politikk 

på Østlandet og laget en evaluering av det nasjonale utviklingsprogrammet for byregioner. 

Disse rapportene støtter opp om funnene nevnt foran, og i tillegg konkluderer NIBR bl.a. 
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med at «kommunene er for små, og at fylkene er for store og/eller lite funksjonelt 

avgrenset til å kunne fungere godt som geografiske enheter for stedsbasert skreddersydd 

nærings- og innovasjonspolitikk, strategier og tiltak».  

 

Fylkesrådmannen mener det er viktig med et regionalt perspektiv ut over kommunegrenser 

i næringsutviklingsarbeidet for å legge til rette for mer innovasjon og verdiskaping. Dette 

bidrar til økt samarbeid og til mer helhetlig regional næringsutvikling. Når det gjelder 

forvaltning av næringsfondene vurderes regionalt samarbeid å gi en bedre 

ressursutnyttelse, mer helhetlig perspektiv og det styrker kompetanse og kapasitet. Dette 

underbygges også av funnene i rapportene nevnt foran. 

 

Regionale næringsfond vil være et viktig verktøy for å bidra til gjennomføring av regionale 

næringstiltak og større utviklingsprosjekt, men regionene kan også øremerke deler av 

fondet til å behandle søknader fra lokale nyetablerere eller eksisterende bedrifter. Dette kan 

være hensiktsmessig for å avlaste Innovasjon Norge i behandlingen av mindre/lokale 

prosjekter. Regionene kan evt. fastsette dette gjennom vedtektene for det enkelte fond, 

som for øvrig må utarbeides i tråd med KMDs retningslinjer og de føringer fylkeskommunen 

gir for bruken av midlene. Det vil også være en forutsetning at regionene ivaretar 

nødvendig samhandling med næringsliv, øvrig virkemiddelapparat og regionale 

innovasjonsmiljø som næringshager og inkubatorer. 

 

Kommunene som tidligere var en del av Nord-Trøndelag fylke forventes å få årlig utbytte 

etter at de overtok eierskapet i NTE fra 01.01.2018. Den enkelte kommune bestemmer selv 

bruken av midlene, men signaler så langt tyder på at dette er midler som hovedsakelig vil 

øremerkes til næringsformål. I tillegg har enkelte kommuner i Trøndelag egne «kraftfond» 

som benyttes til næringsformål. En rekke kommuner vil derfor fortsatt ha egne lokale 

midler i tillegg til de midlene som stilles til rådighet gjennom regionale næringsfond. 

 

Fylkesrådmannen vil foreslå at regionrådene får forvaltningsansvaret for midlene til 

regionale næringsfond. Videre foreslås det at regionrådene gis mulighet til å fordele midlene 

videre til interkommunale næringsfond innenfor sin region, dersom dette vurderes som 

mest hensiktsmessig for å fremme regionens evne til mer innovasjon og verdiskaping. Dette 

betyr imidlertid at det uansett er regionrådet som står ansvarlig for bruken av midlene og 

som har rapporteringsansvar for sin region til Trøndelag fylkeskommune. En slik ordning vil 

omfatte alle kommunene og fange opp spesielle lokale/regionale forskjeller, samtidig som 

fylkeskommunen forsterker sitt samarbeid med regionrådene som viktige aktører for 

utviklingen av Trøndelag. Dette følger også opp de signaler fylkesrådmannen har gitt om å 

fokusere sterkere på regionrådene sin rolle i det regionale utviklingsarbeidet. 

 

Flatanger kommune har ikke inngått i noe formelt regionalt samarbeid om næringsutvikling, 

og det ble gjort et unntak i 2018 ved å tildele midler til kommunalt næringsfond. Som følge 

av forslaget nevnt foran vil dette ikke være aktuelt for 2019. Flatanger deltar imidlertid i 

Namdal regionråd og vil kunne ta del av framtidige midler gjennom regionrådet. 

 

Regionrådsstrukturen på Innherred er i endring. Midt-Trøndelag Regionråd favner nå 12 

kommuner fra Snåsa til Tydal. Disse kommunene med unntak av Levanger og Verdal 

kommuner, er også tilknyttet andre regionråd. Det er uklart om Midt-Trøndelag regionråd er 

tiltenkt en rolle som forvalter av regionalt næringsfond. Levanger og Verdal kommuner vil 

ikke være dekket opp av et regionalt samarbeid som er tiltenkt forvaltning av regionale 

næringsfond uten en slik løsning. Dersom også disse kommunene skal få tildelt midler er 

det to alternativer som peker seg ut. Det ene er å gjøre et unntak og bevilge midler direkte 
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til et interkommunalt næringsfond og det andre er at kommunene inngår et samarbeid med 

en av de andre regionrådene og at de i fellesskap avtaler hvordan midlene fra 

fylkeskommunen evt. skal fordeles. Ut fra de vurderingene fylkesrådmannen har fremført 

tidligere i saken, vil det siste alternativet være å foretrekke. 

 

Trøndelag fylkeskommune har oppnevnt observatører (politisk) til regionrådene i Trøndelag 

og det er også utpekt administrative kontaktpersoner for det enkelte regionråd. Det ligger 

derfor til rette for et tett samarbeid og god oppfølging av regionrådenes arbeid. Følgende 

regionråd vil være aktuelle som forvaltere av regionale næringsfond slik fylkesrådmannen 

vurderer det pr september 2018: 

 Trøndelag Sør 

 Orkdalsregionen 

 Trondheimsregionen 

 Fosen regionråd 

 Værnesregionen 

 Inn-Trøndelagsregionen 

 Namdal regionråd 

 

Det nye Midt-Trøndelag regionråd er dels overlappende geografisk med andre regionråd. 

Fylkesrådmannen anser at regionrådet ikke vil være aktuell som forvalter av regionalt 

næringsfond i 2019. Dersom dette endrer seg fram til årsskiftet, kan fylkeskommunen gjøre 

tilpasninger av fordelingsmodellen.  

 

Fylkesrådmannen har inngått et tett samarbeid med Trøndelag Sør for å prøve ut en ny 

samarbeidsmodell. Regionen har igangsatt en prosess med å utarbeide et eget 

utviklingsprogram som bygger på Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag. 

Fylkeskommunens midler til regionalt næringsfond vil være viktig som finansieringskilde i 

gjennomføringen av programmet. 

 

På bakgrunn av forannevnte vurderinger vil fylkesrådmannen foreslå at følgende prinsipper 

legges til grunn for fordeling av midler til regionale næringsfond 2019: 

1. Hovedutvalg for næring vil fortsatt prioritere å tildele midler til regionale 

næringsfond.  

2. Midlene fordeles til regionrådene i Trøndelag, som får forvaltnings- og 

rapporteringsansvar. Regionrådene gis mulighet til å fordele midlene videre til 

interkommunale næringsfond innenfor sin region, dersom dette vurderes som mest 

hensiktsmessig for å fremme regionens evne til mer innovasjon og verdiskaping. En 

evt. viderefordeling av midlene endrer ikke på regionrådets rapporteringsansvar for 

sin region til Trøndelag fylkeskommune. 

3. For 2019 fordeles midlene til følgende regionråd: 

 Trøndelag Sør 

 Orkdalsregionen 

 Trondheimsregionen 

 Fosen regionråd 

 Værnesregionen 

 Inn-Trøndelagsregionen 

 Namdal regionråd 

 

Fordelingen er basert på gjeldende regionstruktur og det tas forbehold om en ny 

vurdering dersom det blir evt. endringer. 
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4. Fordeling av beløp til det enkelte regionråd vedtas av Hovedutvalg for næring i 

forbindelse med budsjettbehandlingen for regionale utviklingsmidler 2019 

5. Det tas forbehold om evt. reduksjoner i den årlige tildelingen av regionale 

utviklingsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til 

fylkeskommunen. 

 

Fylkesrådmannens konklusjon: 

Fylkesrådmannen viser til de vurderinger som er gjort i saksframlegget og tilrår at det 

fattes vedtak i tråd med innstillingen. 

 



Titran 16.09.18 

 

Til 

Frøya kommune  

v/ordfører 

7260 Sistranda 

 

 

Ang. Mausund feltstasjon 

Titran Grendalag beklager på det sterkeste at Mausund Feltstasjon må innstille 

arbeidet på ubestemt tid pga. mangel på penger. 

Vi mener at det ikke nødvendigvis er kommunen som skal finansiere denne 

bedriften, men at kommunen jobber hardt for at de får penger til drift i lang tid 

framover slik at det jobbe og planlegge langsiktig. 

Det er mye søppel overalt i det vakre øyriket vårt og skal vi leve av fisk og 

skalldyr må havet være rent. I tillegg har vi en økende turisme som ønsker å se 

den fantastiske naturen vår uten at den skjemmes av søppel, sist men ikke minst 

er det viktig for oss som er bosatt her, for stoltheten, livskvaliteten og arven vi 

skal gi våre barn og barnebarn. 

Året 2018 har vist at mange vil være med på ryddedugnaden, men bare Mausund 

feltstasjon gjør en grundig jobb(går i dybden) og tar holmer som er vanskelige å 

nå for lag og foreninger. 

 

For  

Titran Grendalag 

Grethe Lund 

leder 
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Saksprotokol l  

Regionale næringsfond -  pr ins ipper  for  

fordel ing 2019 

 

Arkivsak-dok. 201801786 

Saksbehandler Ole Harris Hanssen 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for næring 19.09.2018 76/18 

 

 

 

 

Hovedutvalg for næring har behandlet saken i møte 19.09.2018 sak 76/18 

 

Hovedutvalg for næring sitt vedtak i saken 
1. Hovedutvalg for næring vil fortsatt prioritere å tildele midler til regionale 

næringsfond.  

2. Midlene fordeles til regionrådene i Trøndelag, som får forvaltnings- og 

rapporteringsansvar. Regionrådene gis mulighet til å fordele midlene videre til 

interkommunale næringsfond innenfor sin region, dersom dette vurderes som mest 

hensiktsmessig for å fremme regionens evne til mer innovasjon og verdiskaping. En 

evt. viderefordeling av midlene endrer ikke på regionrådets rapporteringsansvar for 

sin region til Trøndelag fylkeskommune. 

3. For 2019 fordeles midlene til følgende regionråd: 

 Trøndelag Sør 

 Orkdalsregionen 

 Trondheimsregionen 

 Fosen regionråd 

 Værnesregionen 

 Inn-Trøndelagsregionen 

 Namdal regionråd 

Fordelingen er basert på gjeldende regionstruktur og det tas forbehold om en ny 

vurdering dersom det blir evt. endringer. 

4. Fordeling av beløp til det enkelte regionråd vedtas av Hovedutvalg for næring i 

forbindelse med budsjettbehandlingen for regionale utviklingsmidler 2019 
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5. Det tas forbehold om evt. reduksjoner i den årlige tildelingen av regionale 

utviklingsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til 

fylkeskommunen 

 

Behandling 

Terje Sørvik orienterte om saken 

 

Votering 

Fylkesrådmannens innstilling Enstemmig vedtatt 
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Fylkesrådmannens innstilling:  

1. Hovedutvalg for næring vil fortsatt prioritere å tildele midler til regionale 

næringsfond.  

2. Midlene fordeles til regionrådene i Trøndelag, som får forvaltnings- og 

rapporteringsansvar. Regionrådene gis mulighet til å fordele midlene videre til 

interkommunale næringsfond innenfor sin region, dersom dette vurderes som 

mest hensiktsmessig for å fremme regionens evne til mer innovasjon og 

verdiskaping. En evt. viderefordeling av midlene endrer ikke på regionrådets 

rapporteringsansvar for sin region til Trøndelag fylkeskommune. 

3. For 2019 fordeles midlene til følgende regionråd: 

 Trøndelag Sør 

 Orkdalsregionen 

 Trondheimsregionen 

 Fosen regionråd 

 Værnesregionen 

 Inn-Trøndelagsregionen 

 Namdal regionråd 

Fordelingen er basert på gjeldende regionstruktur og det tas forbehold om en ny 

vurdering dersom det blir evt. endringer. 

4. Fordeling av beløp til det enkelte regionråd vedtas av Hovedutvalg for næring i 

forbindelse med budsjettbehandlingen for regionale utviklingsmidler 2019 

5. Det tas forbehold om evt. reduksjoner i den årlige tildelingen av regionale 

utviklingsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til 

fylkeskommunen. 

 

 

 
 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 150  

Arkivsaksnr.: 18/2783    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2019  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar følgende intensjonsvedtak for investeringsbudsjettet for 

økonomiplanen 2019 – 2022 

 2019 2020 2021 2022 

Sum 

investeringer 

97 731 000 114 880 000 46 494 400 29 800 000 

Sum lån -87 276 000 -103 460 000 -44 034 400 -28 740 000 

Sum annet 

(mva) 

-11 455 000 -11 420 000 -2 460 000 -1 060 000 

Sum renter og 

avdrag 

698 976 3 659 215 6 083 422 6 445 452 

 

 

 

Vedlegg: 

Investeringsskjema for VAR området 

Investeringsskjema for investeringstiltakene unntatt VAR 

 

 

Saksopplysninger:   

Rådmannens forslag til investeringer for Frøya kommune i kommende planperiode er 

prioritert ut fra innspill fra kommunens virksomheter, og legger her frem et forsalg i henhold 

til handlingsregel vedtatt i k-sak 105/17. For 2019 vil denne være på ca. 25,6 millioner kr for 

investeringer unntatt selvkost. 

 

Rådmannen foreslår følgende investeringstiltak for økonomiplanperioden 2019 – 2022 

 

Prosjekt
nr 

PROSJEKT  2019 2020 2021 2022 Vedlegg 

        

 VANNFORSYNING:       

Nytt Nytt høydebasseng Sistranda s 10000 5000   1 

551375 Nytt høydebasseng Bergheia s 9000    15 

551376 Nytt høydebasseng Bremnestuva s  10000   16 



551440 Løpende investeringer vannledninger s 2000 2000 2000 2000 17 

551364 Vannforsyning Sistranda -Nordskaget s  8000   14 

Nytt Utvendig rehab. Høydebasseng s 1200    21 

Nytt Innkjøp vannmålere s 500 500 500 500 20 

Nytt Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger s  2200 2200 2200 22 

Nytt Oppgradering/utskifting - vannkummer s 800 800 800 800 23 

        

 AVLØP       

557001 Løpende investeringer kommunale avløp s 1500 1500 1500 1500 12 

551456 Sanering og oppgradering avløp - Nordskag s 4000    19 

551445 Avløpsrenseanlegg Sistranda-Hamarvik-Flatval s  10000 15000  18 

551377 Opprydding komm. avløps-og overvannsledn. s  1200   13 

551449 Avløpsanlegg Flatval 1 og 2 s  500 4500  5 

Nytt Sanering/oppgradering-avløpsanlegg Sula s 6500    7 

Nytt Opprydding spredt avløp Valen s  2500   4 

Nytt Opprydding spredt avløp Måsøval s  2500   3 

Nytt Sanering/oppgradering avløpsanlegg Mausund 
2 

s   4000  9 

Nytt Oppryding spredt avløp Sandvika s   2500  2 

Nytt Sanering/oppgradering avløpsanlegg Dyrvik s   500 7500 11 

Nytt Sanering/oppgradering av avløpsanlegg Nesset s   500 6000 6 

Nytt Sanering/oppgradering avløpsanlegg Mausund 
1 

s    4000 8 

 TOTALT VAR  35500 46700 34000 24500  

        

 BRANN       

Nytt Utstyr til branndepotene Sula og Mausund  100    BR1 

Nytt Ny brannbil   1000   BR2 

        

 NÆRINGSAREAL/SENTRUMSUTBYGGING       

551498 Infrastruktur sentrumsområde  3000 2000   i økonomi 
planen 

        

 VEIER OG  KAIER       

551431 Gjetøy bru - Oppgradering til 8t  2300    T2 

Nytt Bogøy bru - utbedring   2300   T3 

551328 Trafikksikkerhetstiltak  500 500 500 500 i økonomi 
planen 

551352 Kommunale veier  1000 2000 2000  i økonomi 
planen 

551464 Sistien  800 800   i økonomi 
planen 

 Kommunale kaier og bruer   1500 1500 1500 i økonomi 
planen 

        

 BYGNINGER       

551347 Sistranda skole - Elektrokjel/Varmepumpe  3000    T1 

551521 Bygging av kommunaleutleieboliger s 5000    i økonomi 
planen 



551430 Morgenedagens omsorg e 19375 27500   Egen 
behandling 

Nytt/tille
gg 

Varmesentral Mausund oppvekstsenter    2850   Usatt i hht. 
vedtak i K-sak 
64/18 

        

 RÅDMANNEN       

 SERVICEKONTORET       

Nytt Innkjøp Ipader til politikere og administrasjon  350    R1 

        

 BOLIGKONTORET       

Nytt Rekrutteringsleiligheter s 8000 3000 3000 3000 R2 

Nytt Ombygging gamle helsesenter  8150 8150   R3 

        

 OPPVEKST       

 NABEITA OPPVEKSTSENTER       

Nytt Sklie  100     

        

 HELSE OG MESTRING       

 PLO       

 Nye senger og personløftere  100 100 100 100 PLO 

Nytt Medisinsk teknisk utstyr og luftmadrasser  100 100 100 100 PLO 

Nytt Løfte- hvilestoler og spisestoler  100 100 100 100 PLO 

        

 BAM       

Under 
planleggi
ng 

Nye boliger - Målgruppen er personer med aktiv 
rusavhengighet 

s 5000    BAM1 

Under 
planleggi
ng 

Nybygg omsorgsboliger - Bofelleskap med X ant 
boenheter m/ base for ungdom/unge voksen 
med særskilt behov . 

s  5000   BAM2 

Under 
planleggi
ng 

Nybygg omsorgsboliger - Målgruppen er 
personer med langvarig utfordringer innen rus 
og/eller psykisk lidelser 

s   5000  BAM3 

        

 KULTUR OG IDRETT       

 Svømmehall  5500 11000   K2 Tilstands 
rapport 

 Gjøre bygdetunet funksjonelt  300 200   K1 

        

 DEN NORSKE KIRKE       

 Oppgradering av orgelpiper Sletta kirke   80   DNK2 

 Oppgradering av Sula kapell    194  DNK3 

 Oppgradering av gravplasser  456    DNK1 

        

   2019 2020 2021 2022  

 Sum selvkost utenom VAR  18000 8000 8000 3000  

 Morgendagens omsorg  19375 27500 0 0  

 Sum øvrige investeringer uten VAR  25970 32700 4543 2300  



 Sum VAR  35500 46700 34000 24500  

 Sum totale investeringer  98731 114880 46494 29800  

 

Vurdering: 

Rådmannen har foretatt prioriteringer i henhold til k-sak 105/17 for 2019, og foreslår et 

investeringsbudsjett på 25,970 millioner kr unntatt selvkost. Rådmannen foreslår i tillegg et 

investeringsbudsjett for VAR området på 35,5 millioner kr.  

 

Investeringsbudsjettet for «Morgendagens omsorg» vil bli behandlet i egen sak, da det 

faktiske kapitalbehovet for 2019 enda er uklart. Rådmannen foreslår å foreløpig ta med 

kapitalbehovet som ble vedtatt i budsjettet og økonomiplanen for 2018-2021, som er 

kapitalbehovet minus tilskuddet fra Husbanken og boliger som er selvkost (omsorgsboligene). 

 

 

 

 

 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 

 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: TEKNISK 
Navn leder: Andreas Kvingedal 
 

Tittel på investering 
Nytt høydebasseng Sistranda  
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 
Eksisterende høydebasseng for Sistranda er kritisk lite i forhold til vannforbruket. Det er også for 
lavt vanntrykk i deler av Sistranda. Begge forhold kan forbedres ved å bygge et større og høyere 
basseng enn det eksisterende. Behovet fremkommer i Hovedplan for vann 2018-2028.  
Kostnaden er estimert. 
 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Høydebasseng Sistranda 2019  15000    

     

 

 

 

Dato: 18.07.18 



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019 

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: TEKNISK 
Navn leder: Andreas Kvingedal 
 

Tittel på investering 

Opprydding spredt avløp Sandvika 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Prosjektet er vedtatt i økonomiplanen for 2018-2021 med utførelse 2021. Budsjett kr. 2.5 mill. 
 
I forbindelse med etablering av Grindfara boligfelt på Sandvika, vil tiltakshaver bygge et 
renseanlegg for avløp. Kommunen benytter anledningen til å kjøpe seg inn i renseanlegget (vedtatt 
og bevilget for 2017 med kr. 0.9 mill. men midlene er overført til 2018) for å kunne foreta en 
opprydding (sanering) av private avløp i eksisterende spredt bebyggelse. Disse vil da tilknyttes 
dette renseanlegget ved at kommunen etablerer en (eller flere) avskjærende hovedavløpsledning 
(er) for oppsamling av avløpsvannet fra disse eiendommene. Bakgrunnen er ønske om å redusere 
forurensningen fra spredt avløp i belastede områder for å imøtekomme vanndirektivets krav til 
vannmiljø. Dette synliggjøres også i ny saneringsplan for avløp i spredt bebyggelse. 
Kommunen overtar avløpsanlegget kostnadsfritt fra tiltakshaver når minst 10 boligenheter i 
boligfeltet er tilknyttet anlegget eller kommunen i egen regi har tilknyttet minst èn boligenhet 
gjennom oppryddingsprosjektet. 
 
Kostnader til prosjektering og etablering av denne infrastrukturen må i utgangspunktet dekkes av 
VA (selvkost) og fordeles på alle kommunens avløpsabonnenter. Kostnadene kan imidlertid 
inndekkes helt eller delvis via anleggsbidrag fra berørte eiendommer. Forslag om retningslinjer til 
bruk av anleggsbidrag vil fremmes av rådmannen til politisk behandling i september.  
 
Kostnaden er estimert. 
 
 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2018 2019 2020 2021 

Opprydding spredt avløp Sandvika     2500 

     

 

Dato:18.07.18 



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: TEKNISK 
Navn leder: Jomar Finseth 
 

Tittel på investering 

Opprydding spredt avløp Måsøval 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Prosjektet inngår i vedtatt økonomiplan for 2018-2021 med utførelse i 2020. Budsjett kr. 2.5 mill. 
 
Bakgrunn: 
I forbindelse med etablering av Sørskaget boligfelt (Måsøval), har tiltakshaver bygget et 
renseanlegg for avløp. Kommunen har benyttet anledningen til å kjøpe seg inn i renseanlegget for 
å kunne foreta en opprydding (sanering) av private avløp i eksisterende spredt bebyggelse. Disse 
vil da tilknyttes dette renseanlegget ved at kommunen etablerer en (eller flere) avskjærende 
hovedavløpsledning(er) for oppsamling av avløpsvannet fra disse eiendommene. Bakgrunnen er 
ønske om å redusere forurensningen fra spredt avløp i belastede områder for å imøtekomme 
vanndirektivets krav til vannmiljø. 
Kommunen overtar avløpsanlegget kostnadsfritt fra tiltakshaver når minst 10 boligenheter i 
boligfeltet er tilknyttet anlegget eller kommunen i egen regi har tilknyttet minst èn boligenhet 
gjennom oppryddingsprosjektet. 
 
Kostnader til prosjektering og etablering av denne infrastrukturen må i utgangspunktet dekkes av 
VA (selvkost) og fordeles på alle kommunens avløpsabonnenter. Kostnadene kan imidlertid 
inndekkes helt eller delvis via anleggsbidrag fra berørte eiendommer. Forslag om retningslinjer til 
bruk av anleggsbidrag vil fremmes av rådmannen til politisk behandling i september.  
 
Kostnaden er estimert. 
 
 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Opprydding spredt avløp Måsøval   2500   

     

 

Dato: 18.07.18 



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019 

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: TEKNISK 
Navn leder: Andreas Kvingedal 
 

Tittel på investering 

Opprydding spredt avløp Valen 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Prosjektet inngår i vedtatt økonomiplan for 2018-2021 med utførelse 2019. Budsjett kr. 2.5 mill. 
Rådmannen foreslår nå at dette utsettes til 2020 med bakgrunn i behov for å fremskynde nytt 
avløpsanlegg på Sula til 2019. 
 
Bakgrunn: 
I forbindelse med etablering av Valen boligfelt, har tiltakshaver bygget et renseanlegg for avløp. 
Kommunen har benyttet anledningen til å kjøpe seg inn i renseanlegget for å kunne foreta en 
opprydding (sanering) av private avløp i eksisterende spredt bebyggelse. Disse vil da tilknyttes 
dette renseanlegget ved at kommunen etablerer en (eller flere) avskjærende 
hovedavløpsledning(er) for oppsamling av avløpsvannet fra disse eiendommene. Bakgrunnen er 
ønske om å redusere forurensningen fra spredt avløp i belastede områder for å imøtekomme 
vanndirektivets krav til vannmiljø. 
Kommunen overtar avløpsanlegget kostnadsfritt fra tiltakshaver når minst 10 boligenheter i 
boligfeltet er tilknyttet anlegget eller kommunen i egen regi har tilknyttet minst èn boligenhet 
gjennom oppryddingsprosjektet. 
 
Kostnader til prosjektering og etablering av denne infrastrukturen må i utgangspunktet dekkes av 
VA (selvkost) og fordeles på alle kommunens avløpsabonnenter. Kostnadene kan imidlertid 
inndekkes helt eller delvis via anleggsbidrag fra berørte eiendommer. Forslag om retningslinjer til 
bruk av anleggsbidrag vil fremmes av rådmannen til politisk behandling i september.  
 
Kostnaden er estimert. 
 
 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Opprydding spredt avløp Valen   2500   

     

 

Dato: 18.17.18 



 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: TEKNISK 
Navn leder: Andreas Kvingedal 
 

Tittel på investering 

Avløpsanlegg Flatval 1 og 2  
 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Prosjektet inngår i vedtatt økonomiplan for 2018-2021 med utførelse hhv i 2018 og 2020. Budsjett 
hhv 3 mill. og 5 mill.. Flatval 1 er ikke oppstartet i påvente av politisk behandling av prosjektet 
«551445-Avløpsrenseanlegg Sistranda-Hamarvik» 
 
Bakgrunn: 
I Flatvalområdet finnes det i dag to kommunale avløpsanlegg (Flatval 1 og 2). Felles for begge er at 
de består av en avskjærende ledning for tilknytning fra eiendommene i nærheten av ledningen og 
hvor alt avløp føres ut i sjøen (resipienten) via felles utslippsledning. I utgangspunktet skal alle 
tilknyttede eiendommer ha egen privat slamavskiller men vi vet det finnes mange eiendommer 
uten slamavskiller eller med gamle og dårlig fungerende slamavskillere/ septiktanker slik at det i 
dag går mye dårlig renset kloakk på sjøen i et område hvor resipienttilstanden ikke er bra. Deler av 
det kommunale ledningsnettet med tilhørende kummer er modent for sanering (oppgradering) og 
økt press for å etablere nye boliger og boligfelt i området gjør at kommunen bør utvide 
avløpsanlegget og samtidig etablere et renseanlegg. Det finnes også eiendommer i området som 
ikke er tilknyttet kommunalt nett og som i dag har private avløpsanlegg av meget 
varierende/tvilsom kvalitet og gjerne med utslipp i grunnen. Disse bør kunne få tilbud om å bli 
tilknyttet det kommunale nettet. Tiltakene er også foreslått i Hovedplan for avløp 2017-2027. 
 
I ettertid er det gjennom et forprosjekt for nytt avløpsrenseanlegg for Sistranda og Hamarvik 
vurdert at det er best økonomisk å tilknytte hele Flatvalområdet til ett felles avløpsrenseanlegg 
som skal dekke hele strekningen fra Sistranda til Flatval. Det foreslås derfor at Flatvaltilknytningen 
behandles som et eget prosjekt med oppstart av prosjektering i 2020 og med entrepriseoppstart 
umiddelbart etter at avløpsrenseanlegget er ferdigstilt (2021).  
 
Kostnader til prosjektering og etablering av denne infrastrukturen må i utgangspunktet dekkes av 
VA (selvkost) og fordeles på alle kommunens avløpsabonnenter. Kostnadene med infrastruktur kan 
imidlertid delvis inndekkes via anleggsbidrag fra berørte eiendommer som i dag ikke er tilknyttet 
offentlig avløp. Forslag om retningslinjer til bruk av anleggsbidrag vil fremmes av rådmannen til 
politisk behandling i september.  
 
Kostnaden er estimert. 
 

 

 

 



Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

551449-Avløpsanlegg Flatval    500 4500  

     

Dato: 18.07.18 

Rev. 1: Dato: 17.08.18 



 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: TEKNISK 
Navn leder: Andreas Kvingedal 
 

Tittel på investering 

Sanering og utvidelse avløpsanlegg Nesset   
 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Prosjektet Nesset 1 (nordre del av Nesset) inngår i vedtatt økonomiplan for 2018-2021 med 
utførelse i 2021. Budsjett kr. 6.5 mill.   
Rådmannen foreslår nå at hele Nessetområdet innlemmes i prosjektet med utførelse i 2020-22, og 
med et budsjett på 13 mill. som foreslått i Hovedplan for avløp. 
 
Bakgrunn: 
På Nesset finnes det i dag ett kommunalt avløpsanlegg som dekker den nordre delen av Nesset. 
Dette anlegget er i Hovedplan for avløp 2017-2027 betegnet å være i meget dårlig forfatning og 
har et stort behov for sanering og oppgradering av både infrastruktur og slamavskiller. 
Slamavskilleren er overbelastet og fungerer svært dårlig slik at mye dårlig renset kloakk føres ut i 
sjøresipienten som i hovedplanen betegnes som sårbar.  
 
I resten av Nessetområdet har eiendommene private avløpsanlegg av meget varierende/tvilsom 
kvalitet og gjerne med utslipp til grunnen. Det vil derfor være nødvendig å foreta en opprydding av 
spredt avløp i området for å få kontroll på utslippene. Nye kommunale avskjærende 
avløpsledninger hvor disse eiendommene kan tilknyttes må derfor etableres. Økt press for å 
etablere nye boliger i området aktualiserer også et slikt tiltak.  
Et forprosjekt vil kunne avgjøre om det vil være formålstjenlig å etablere ett felles renseanlegg for 
hele Nesset.  
 
Kostnader til prosjektering og etablering av denne infrastrukturen må i utgangspunktet dekkes av 
VA (selvkost) og fordeles på alle kommunens avløpsabonnenter. Kostnadene med infrastruktur kan 
imidlertid delvis inndekkes via anleggsbidrag fra berørte eiendommer som ikke er tilknyttet 
kommunalt avløp i dag. Forslag til retningslinjer for bruk av anleggsbidrag vil fremmes av 
rådmannen til politisk behandling i september.  
 
Kostnaden er estimert. 
 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Sanering og utvidelse avløpsanlegg 

Nesset   

 500 6000 6500 

     

Dato: 18.07.18 



 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: TEKNISK 
Navn leder: Andreas Kvingedal 
 

Tittel på investering 

Sanering og utvidelse avløpsanlegg Sula  
 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Prosjektet inngår i vedtatt økonomiplan for 2018-2021 med utførelse i 2021. Budsjett kr. 6.5 mill. 
Med bakgrunn i stor klagestrøm på avløpsforholdene (forurensning) og økende utfordringer med 
gamle kommunale avløpsledninger, foreslår rådmannen å fremskynde dette til 2019. 
 
På Sula finnes det i dag to gamle kommunale avløpsanlegg, hvor noe er etablert helt tilbake i 1948 
(betongrør) og som bærer preg av det. Felles for begge er at de består av en avskjærende ledning 
for tilknytning fra eiendommene i nærheten av ledningen og hvor alt avløp føres ut i sjøen 
(resipienten) via hver sin utslippsledning.  
 
Anleggene er ikke utrustet med noen kommunale slamavskillere da alle tilknyttede eiendommer i 
utgangspunktet skal ha egen privat slamavskiller. Vi vet imidlertid det finnes eiendommer uten 
slamavskiller eller med gamle og dårlig fungerende slamavskillere/septiktanker slik at det i dag går 
mye urenset kloakk på sjøen i områder hvor resipienttilstanden er dårlig og har store 
brukerinteresser (fiske og rekreasjon). Det er heller ikke noen god løsning å forlenge eksisterende 
utslippsledninger ut på dypere vann da dette blir kostbart (svært langgrunt) og uansett vil føre til 
forurensning av områder med brukerinteresser (fiske og rekreasjon). Det finnes også eiendommer 
i området som ikke er tilknyttet kommunalt nett og som i dag har private avløpsanlegg av meget 
varierende/tvilsom kvalitet og gjerne med utslipp i grunnen eller ikke har slamavskiller i det hele 
tatt. Disse bør kunne få tilbud om å bli tilknyttet det kommunale nettet. I Hovedplan for avløp 
2017-2027, er det derfor foreslått å slå sammen begge anleggene til ett og hvor avløpet renses via 
et minirenseanlegg med rensegrad tilpasset resipienttilstanden. Før etablering av renseanlegg må 
eksisterende anlegg saneres for å fjerne all uønsket fremmedvanninnlekking i ledningsnettet. 
 
Kostnadene må i utgangspunktet dekkes av VA (selvkost) og fordeles på alle kommunens 
avløpsabonnenter. Kostnadene med ny infrastruktur kan imidlertid inndekkes via anleggsbidrag fra 
berørte eiendommer som i dag ikke er tilknyttet kommunalt nett. Forslag om retningslinjer til bruk 
av anleggsbidrag vil fremmes av rådmannen til politisk behandling i september.  
 
Kostnaden er estimert. 
 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Sanering og utvidelse avløpsanlegg Sula 6500    

     



Dato: 18.07.18 



 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: TEKNISK 
Navn leder: Andreas Kvingedal 
 

Tittel på investering 

Sanering og utvidelse avløpsanlegg Mausund 1  
 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Prosjektet inngår i vedtatt økonomiplan for 2018-2021 med utførelse i 2020. Budsjett kr. 3.8 mill. 
Det foreslås nå å utsette dette til 2022 og med en budsjettøkning til 4 mill. 
 
Bakgrunn: 
På Mausund finnes det i dag 3 eldre kommunale avløpsanlegg (Mausund 1, 2 og 3). I tillegg finnes 
Mausund 4, etablert i 2016, som i hovedsak betjener Måøyholet. Felles for Mausund 1, 2 og 3 er at 
alle består av en avskjærende ledning for tilknytning fra eiendommene i nærheten av ledningen og 
hvor alt avløp føres ut i sjøen (resipienten) via hver sin utslippsledning.  
 
I utgangspunktet skal alle tilknyttede eiendommer ha egen privat slamavskiller men vi vet det 
finnes mange eiendommer uten slamavskiller eller med gamle og dårlig fungerende 
slamavskillere/ septiktanker slik at det i dag går mye dårlig renset kloakk på sjøen. 
Utslippsledningen for Mausund 1 (boligområdet ovenfor og rundt skolen) er i meget dårlig 
forfatning og forurenser både grunnen og fjæra via lekkasjer og har stort saneringsbehov. Det 
finnes også eiendommer i området som ikke er tilknyttet kommunalt nett og som i dag har private 
avløpsanlegg av meget varierende/tvilsom kvalitet. Disse bør kunne få tilbud om å bli tilknyttet det 
kommunale nettet. I Hovedplan for avløp 2017-2027 er det derfor foreslått å etablere en 
kommunal slamavskiller for dette anlegget. Det kan også vurderes om det skal etableres flere 
avskjærende avløpsledninger for oppsamling av avløp fra spredt bebyggelse. Før etablering av 
renseanlegg må eksisterende anlegg saneres for å fjerne uønsket fremmedvanninnlekking i 
ledningsnettet og det må etableres eget overvannsnett i området. 
 
Kostnader for sanering samt prosjektering og etablering av anlegget må i utgangspunktet dekkes 
av VA (selvkost) og fordeles på alle kommunens avløpsabonnenter. Kostnadene med ny 
infrastruktur kan imidlertid inndekkes via anleggsbidrag fra berørte eiendommer som i dag ikke er 
tilknyttet kommunalt nett. Forslag om retningslinjer til bruk av anleggsbidrag vil fremmes av 
rådmannen til politisk behandling i september.  
 
Kostnaden er estimert. 
 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Sanering og utvidelse avløpsanlegg 

Mausund 1 

   4000 



     

Dato: 18.07.18 



 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: TEKNISK 
Navn leder: Andreas Kvingedal 
 

Tittel på investering 

Sanering og utvidelse avløpsanlegg Mausund 2  
 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

På Mausund finnes det i dag 3 eldre kommunale avløpsanlegg (Mausund 1, 2 og 3). I tillegg finnes 
Mausund 4, etablert i 2016, som i hovedsak betjener Måøyholet. Felles for Mausund 1, 2 og 3 er at 
alle består av en avskjærende ledning for tilknytning fra eiendommene i nærheten av ledningen og 
hvor alt avløp føres ut i sjøen (resipienten) via hver sin kommunale utslippsledning.  
 
Mausund 2 (eller «nord» som anlegget også er benevnt i Hovedplan for avløp) betjener i hovedsak 
store deler av begge sider av Gårdsøykeila og er bl.a. utrustet med avløpspumpekum for pumping 
av avløpsvannet ut gjennom Gårdsøykeila og ut på dypt vann. 
 
I utgangspunktet skal alle tilknyttede eiendommer ha egen privat slamavskiller men vi vet det 
finnes mange eiendommer uten slamavskiller eller med gamle og dårlig fungerende 
slamavskillere/ septiktanker slik at det i dag går mye dårlig renset kloakk på sjøen. 
Utslippsledningen for Mausund 2 slipper avløpsvannet ut i et område med brukerinteresser i form 
av oppdrett og fiske, noe som er svært uheldig. Det finnes også enkelte eiendommer i området 
som ikke er tilknyttet kommunalt nett og som i dag har private avløpsanlegg av meget 
varierende/tvilsom kvalitet og gjerne med utslipp til grunnen. Disse bør kunne få tilbud om å bli 
tilknyttet det kommunale nettet. Dette tiltaket er ikke medtatt i Hovedplan for avløp men 
rådmannen anser at det er viktig å utvide de avskjærende avløpsledningene for å kunne samle opp 
spredt avløp samt etablere en kommunal slamavskiller for å få bedre rensing og kontroll på 
avløpssituasjonen i området. Før etablering av slamavskiller må eksisterende anlegg saneres for å 
fjerne all uønsket fremmedvanninnlekking i ledningsnettet. 
 
Kostnader for sanering samt prosjektering og etablering av anlegget må i utgangspunktet dekkes 
av VA (selvkost) og fordeles på alle kommunens avløpsabonnenter. Kostnadene med ny 
infrastruktur kan imidlertid inndekkes via anleggsbidrag fra berørte eiendommer som i dag ikke er 
tilknyttet kommunalt nett. Forslag om retningslinjer til bruk av anleggsbidrag vil fremmes av 
rådmannen til politisk behandling i september.  
 
Kostnaden er estimert. 
 

 

 

 

 

 



Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Sanering og utvidelse avløpsanlegg 

Mausund 2 

 4000   

     

 

Dato: 18.07.18 



 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: TEKNISK 
Navn leder: Andreas Kvingedal 
 

Tittel på investering 

Sanering og utvidelse avløpsanlegg Dyrøya  
 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Prosjektet inngår i vedtatt økonomiplan for 2018-2021 med utførelse i 2021. Budsjett kr. 5 mill. 
Det foreslås nå å utsette dette til 2023. 
 
På Dyrøya finnes det i dag to mindre kommunale avløpsanlegg (Dyrøy 1 og 2).  Dyrøy 1 betjener 
Dyrøya boligfelt og består av en hovedavløpsledning tilknyttet en kommunal slamavskiller med 
tilhørende utslippsledning. Dyrøy 2 betjener noen eiendommer i området nord for ferjeleiet og 
som består av to avskjærende ledninger uten slamavskiller og med en felles utslippsledning. 
Tilknyttede eiendommer har egne slamavskillere.  
 
Det finnes enkelte eiendommer i området som ikke er tilknyttet kommunalt nett og som i dag har 
private avløpsanlegg av meget varierende/tvilsom kvalitet og gjerne med utslipp i grunnen. Disse 
bør kunne få tilbud om å bli tilknyttet det kommunale nettet. Dyrøyområdet anses som et 
fremtidig pressområde i forhold til ny utbygging av boliger og fritidshus.  
 
I Hovedplan for avløp 2017-2027 foreslås det å utvide de avskjærende avløpsledningene for å 
kunne samle opp spredt avløp fra eksisterende boliger og nye boligområder. Dette betinger at det 
må etableres en større kommunal slamavskiller for Dyrøy 1. Samtidig må det behovet vurderes for 
å etablere en ny slamavskiller for Dyrøy 2.  Før etablering av nye slamavskillere må eksisterende 
anlegg saneres for å fjerne all uønsket fremmedvanninnlekking i ledningsnettet. Nye 
overvannledninger inngår i tiltaket. 
I utgangspunktet vurderes det som optimalt å slå sammen disse to anleggene. 
 
Kostnader for sanering samt prosjektering og etablering av anlegget må i utgangspunktet dekkes 
av VA (selvkost) og fordeles på alle kommunens avløpsabonnenter. Kostnadene med ny 
infrastruktur kan imidlertid inndekkes via anleggsbidrag fra berørte eiendommer som i dag ikke er 
tilknyttet kommunalt nett. Forslag om retningslinjer til bruk av anleggsbidrag vil fremmes av 
rådmannen til politisk behandling i september.  
 
Kostnaden er estimert. 
 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Sanering og utvidelse avløpsanlegg 

Dyrøya 

    



     

Dato: 18.07.18 



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: TEKNISK 
Navn leder: Andreas Kvingedal 
 

Tittel på investering 

Sanering og utvidelse avløpsanlegg Dyrvik  
 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Prosjektet inngår i vedtatt økonomiplan for 2018-2021 med utførelse 2020. Budsjett kr. 8 mill. 
Det foreslås nå at prosjektet utsettes til 2021/22. 
 
Det kommunale avløpsanlegget på Dyrvik betjener kun Dyrvik boligfelt og består av to 
avløpsledninger tilknyttet en kommunal slamavskiller med tilhørende utslippsledning til sjø. 
 
Hovedplan for avløp 2017-2027 avdekker at slamavskilleren har dårlig funksjon (rensing), 
sannsynligvis pga for mye fremmedvanninnlekking. Det antydes også at avskilleren har noe feil 
helning. Ettersom anlegget er forholdsvis nytt må innlekkingen være forårsaket av at 
eiendommene har taknedløp etc. koplet til avløpsledningen. Dette må elimineres før behovet for 
en eventuell oppretting av slamavskilleren gjennomføres. 
 
Hovedplanen tar ikke høyde for en eventuell utvidelse av det eksisterende boligfeltet på Dyrvika 
men tar utgangspunkt i at det finnes planer om nye utbyggingsområder i nærheten av boligfeltet. 
Hovedplanen foreslår derfor at det etableres eget felles kommunalt avløpsanlegg for disse 
områdene som også skal omfatte eksisterende eiendommer.   
 
Hvis kommunen skal stå for etablering av avløpsanlegget må kostnader for prosjektering og 
etablering av anlegget i utgangspunktet dekkes av VA (selvkost) og fordeles på alle kommunens 
avløpsabonnenter. Kostnadene med infrastrukturen kan imidlertid inndekkes via anleggsbidrag fra 
berørte eiendommer. Forslag om retningslinjer til bruk av anleggsbidrag vil fremmes av 
rådmannen til politisk behandling i september.  
 
Kostnaden er estimert. 
 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Nytt avløpsanlegg Dyrvik   500 7500 

     

Dato: 18.07.18 



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019 

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: TEKNISK 
Navn leder: Andreas Kvingedal 
 

Tittel på investering 

Utbygging kommunale avløpsnett Frøya 
 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Investeringen er vedtatt i økonomiplanen for 2017-2020. 
 
I en kommune med stor aktivitet vil det være behov for å kunne utføre mindre tiltak på en rask og 
smidig måte. Dette betinger at det er midler tilgjengelige uten å måtte gå runden om politisk 
behandling for å få nødvendige bevilgninger. 
 
Det foreslås derfor at en slik «samlepost» opprettes til bruk ved tiltak under kr. 500.000,-. 
 
Kostandene dekkes av VA (selvkost) og fordeles i utgangspunktet på alle kommunens 
avløpsabonnenter, avhengig av om hele eller deler av tiltaket kan inndekkes via anleggsbidrag. 
Forslag om retningslinjer til bruk av anleggsbidrag vil fremmes av rådmannen til politisk behandling 
i september. 
 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

557001 - Løpende investeringer 

kommunale avløp, samlepost  

1500 1500 1500 1500 

     

18.07.18 



 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: TEKNISK 
Navn leder: Andreas Kvingedal 
 

Tittel på investering 

Opprydding kommunale avløps- og  overvannsledninger 
 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Prosjektet er opprinnelig vedtatt i økonomiplanen for 2015-2018. Prosjektet  er vedtatt videreført i 
økonomiplanen for 2018-2022 med gjennomføring i 2018 (3.5 mill.) og 2019 (3.2 mill.).  
 
Bakgrunn: 
Det er et stort og alvorlig problem med fremmedvanninnlekking i de fleste kommunale 
avløpsanlegg på Frøya. Dette medfører at stort forurensningsproblem både på land og i 
sjøresipienten. På Sistranda og Hamarvik er forholdene spesielt alvorlige hvor det i perioder med 
mye nedbør oppleves at slamavskillerne flyter over som følge av at avløpsledningene tilføres store 
mengder overvann gjennom tilførsel fra gamle åpne avløpskummer, private taknedløp etc.  
 
For å få orden på dette må det gjennomføres et oppryddingsarbeide (sanering) for å avdekke 
hvilke eiendommer som er feilkoblet og eliminere disse. I denne sammenhengen kan det være at 
det må sørges for etablering av nye overvannsledninger. I tillegg må det skiftes ut et stort antall 
gamle kommunale avløpskummer. Da det finnes dårlig kartgrunnlag for de kommunale 
avløpsledningene vil disse samtidig bli innmålt og lagt inn i det kommunale kartsystemet. 
 
Det er også gjennom budsjettet for 2017 vedtatt å bygge et nytt avløpsrenseanlegg for Sistranda 
og Hamarvik. Dette bør ikke tas i bruk før oppryddingsarbeidene er gjennomførte.  
 
Arbeidene er tidkrevende og må utføres kontinuerlig for å få gjennomført tiltaket innen nytt 
renseanlegg kan stå ferdig. Arbeidene kreves utført av 2 driftsoperatører, noe som betinger 
ansettelse av èn ny driftsoperatør da det ikke finnes kapasitet til å avse to mann til dette. Tiltaket 
egner seg dårlig som en entreprise både kostnads- og gjennomføringsmessig.   
 
Med bakgrunn i at det allerede er bevilget ca. 5.5 mill. til dette prosjektet gjenstår 1. 2 mill. som 
foreslås lagt inn i økonomiplanen for 2020. Dette med bakgrunn i at gjennomføringen av 
arbeidene  er forsinket pga rekrutteringsproblemer av ny driftsoperatør avløp.  
 
Kostnader for sanering må i utgangspunktet dekkes av VA (selvkost) og fordeles på alle 
kommunens avløpsabonnenter. Eventuelle kostnader i forbindelse med feiltilkobling av private 
overvannsledninger kan bli gjenstand for inndekning via anleggsbidrag. 
  
Kostnaden er estimert.  
 

 

 



 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

551377-Opprydding kommunale avløps- 

og overvannsledninger 

 1200   

     

Dato: 18.07.18 

Rev.1: Dato: 17.08.18 



 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: TEKNISK 
Navn leder: Andreas Kvingedal 
 

Tittel på investering 

Vannforsyning Sistranda - Nordskaget  
 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

 
Prosjektet ble opprinnelig vedtatt gjennom handlingsplanen for 2015-2018. Prosjektet ble 
videreført i økonomiplanen for 2018-2021. Prosjektet er delt i 3 deler med en total budsjettramme 
på 44 mill. Det er til nå bevilget 43 mill. 
 
Bakgrunn: 
Budsjettet for 2020 representerer nødvendige midler for å gjennomføre Del 3, strekningen 
Skarpneset-Nordskaget , i etableringen av vannledningen mellom Sistranda og Nordskaget.  
Ledningen vil danne en ringledning rundt «hele» Frøya. Dette medfører mye høyere 
vannforsyningssikkerhet for hele øya, både for private abonnenter og ikke minst for abonnentene 
på Nordskaget industriområde. 
 
Prosjektet var opprinnelig beregnet til å være ferdig i slutten av 2019. Store uforutsette 
utfordringer med Del 1 og 2 har imidlertid medført at prosjektet er forsinket og beregnes nå ferdig 
i 2020.  
 
Del 1, strekningen Bergheia-Skarpneset, er fortsatt ikke ferdig da en del av ledningen skal legges i 
samme trasè som ny fylkesvei på Flatval (sannsynligvis ferdig oktober 2018). Samtidig har det 
oppstått forsinkelser pga av arkeologiske undersøkelser på Bergheia, slik at en liten del av 
strekningen i dette området gjenstår. Del 1 forventes helt ferdig ved årsskiftet 2018/19.  
Del 2, strekningen Sistranda-Bergheia, er under detaljprosjektering og arbeidene forventes 
igangsatt ca. oktober 2018 med ferdigstilling ca. juli 2019. 
 
Hele prosjektet (ekskl. nytt høydebasseng på Bergheia) er kostnadsberegnet til ca. 44 mill. kroner i 
forprosjekt utarbeidet av Trønderplan AS. Del 1, som er den mest utfordrende delen av prosjektet,  
ser ut til å få en merkostnad som gjør at det må tilleggsbevilges ca. 4 mill. kroner. Dette skyldes 
bl.a. arbeider/leveranser som dessverre var uteglemt i konsulentens anbudsbeskrivelse samt mye 
mere fjell (sprengningsarbeider) enn beregnet. Sistnevnte anses også som en del av bildet også for 
de to siste delene av prosjektet. Dette representerer en total merkostnad som estimeres til ca. 8 
mill. som legges inn i budsjettet for 2020.  Total prosjektkostnad vil dermed bli 52 mill. 
 
Kostnadene må i sin helhet dekkes av VA (selvkost) og fordeles på alle kommunens 
vannabonnenter.  
 



Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

551364 - Vannforsyning Sistranda - 

Nordskaget  

 8000   

     

Dato: 18.07.18 

Rev. 1: Dato 17.08.18 



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019 

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: TEKNISK 
Navn leder: Andreas Kvingedal 
 

Tittel på investering 

Nytt høydebasseng Bergheia 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Prosjektet ble vedtatt gjennom økonomiplanen for 2017-2020. Budsjett 12 mill. Det er til nå 
bevilget 6 mill. 
 
Bakgrunn: 
I forbindelse med at kommunen er i ferd med å etablere en vannledning fra Sistranda til 
Nordskaget og som sørger for at vi får en sammenhengende ringledning rundt Frøya, må det 
etableres et nytt høydebasseng på Bergheia (Hamarvik).  
Bassenget ble vedtatt i 2016 i sammenheng med denne ringledningen. Detaljprosjektering er 
igangsatt og adkomstveg er ferdig planlagt. På grunn av arkeologiske undersøkelser i området er 
øvrige arbeider stoppet opp. Det forventes at videre arbeider kan startes opp ca. oktober 2018 og 
prosjektet avsluttes ca. april 2020.  
 
I utgangspunktet var prosjektet kostnadsberegnet av konsulent til ca. 12 mill. men det viser seg i 
ettertid, som nevnt i ny Hovedplan for vann, at det vil være nødvendig med et større basseng enn 
forprosjektet tok utgangspunkt i. I tillegg tilkommer større kostnader enn beregnet med 
opparbeidelse av adkomstveg (privat veg), kjøp av veggrunn og grunneiendom for høydebasseng 
samt utarbeidelse av reguleringsplan. Totalkostnad er derfor oppjustert til ca. 15 mill. 
 
Kostnadene må i sin helhet dekkes av VA (selvkost) og fordeles på alle kommunens 
vannabonnenter.  
 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

551375 -  Nytt høydebasseng Bergheia   9000    

     

 

Dato: 18.07.18 

Rev. 1: Dato 17.08.18 



 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: TEKNISK 
Navn leder: Andreas Kvingedal 
 

Tittel på investering 

Nytt høydebasseng Bremnestuva 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

 
Prosjektet ble vedtatt gjennom økonomiplanen for 2017-2020. Det er til nå bevilget  24 mill. 
 
Eksisterende høydebasseng på Bremnestuva er det viktigste knutepunktet i 
vannforsyningssystemet til Frøya vannverk. Bl.a. har de en sentral funksjon for vannforsynings-
sikkerheten til store deler av Frøya og ikke minst til Nordskaget Industriområde hvor de største 
næringsabonnentene er lokalisert (Innovamar og Nutrimar).  
 
De to høydebassengene som står der i dag er kritisk små (ca. 500 m3 + 250 m3) i forhold til 
vannforsyningssikkerheten til abonnentene. Ved en eventuell kritisk situasjon på Kjerkdalsvatnet 
VBA vil vannforsyningen til abonnentene ikke kunne opprettholdes lengre enn bare få timer. For å 
kunne øke vannforsyningssikkerheten til ca. ett døgn er det nødvendig å bygge to nye basseng à 
3000 m3. Totalkostnad for dette beregnet i forprosjekt utarbeidet av Rambøll AS til ca. 26 mill. 
med utgangspunkt i bassengstørrelse 2600 m3. En økning til 3000 m3 medfører en kostnadsøkning 
til ca. 30 mill.  
Reguleringsplan er utarbeidet og detaljprosjektering er igangsatt.  
 
NB! Prosjektet «556002-Oppgradering vannledningsanlegg Bremnestuva» ble vedtatt  med kr. 2.5 
mill i 2018. Dette er et helt nødvendig tiltak for å kunne dra nytte av de nye høydebassengene når 
de står ferdige. Entreprisen har nå vært ute på anbud og det viser seg at arbeidene blir hele 4 mill. 
dyrere enn antatt (tot. Ca. 6.5 mill.) Deler av prosjektet er allerede iverksatt. For å kunne ha 
kontinuitet i prosjektet uten at disse ekstra midlene er bevilget, vil Rådmannen i august legge frem 
en sak til politisk behandling hvor det foreslås at disse 4 mill. kan tas fra høydebasseng-prosjektet, 
mot at midlene tas inn igjen i 2019-budsjettet for høydebassengene. I nedenforstående  tabell for 
kostnadsoverslag er derfor disse 4 mill. lagt inn for 2019. 
 
Overnevnte betraktninger er avhengig av at de to aktuelle industribedriftene på Nordskaget 
næringspark dekker kostnadene for ett av bassengene, ca. 45% av totalkostnadene, via 
anleggsbidrag. Bassenget sørger for ca. 24 timers reservekapasitet i forhold til dagens vannbehov 
på næringsparken. Dette med bakgrunn i at vannverkets primære oppgave ved en kritisk situasjon 
er å forsyne private abonnenter med drikkevann. Kostnader til prosjektering og bygging av 
infrastruktur for vann og avløp til industri kan i utgangspunktet ikke dekkes av kommunen 
gjennom kostnadsfordeling på alle vann- og avløpsabonnenter (selvkost). Kommunen kan stå for 
utbyggingen av denne infrastrukturen men kostnadene skal dekkes av eiendommen/bedriften som 
har nytte av tiltaket. I dette tilfellet er den utløsende faktor industribedriftene på næringsparken 



som dermed skal dekke hele merkostnaden via anleggsbidrag. Kommunen vil stå som eier og 
ansvarlig for drift av bassenget og vannledninger frem til ventilhuset på industriområdet (slik som i 
dag).  
 
Teknisk tok tidlig i prosessen kontakt med industribedriftene på næringsparken med spørsmål om 
de ønsket større leveringssikkerhet. Det er pr. dags dato enda ikke mottatt tilbakemelding på 
dette. Rådmannen går imidlertid videre med detaljprosjektering av 2 basseng.  
 
Ved oppstart av arbeidene i høst forventes bassengene å kunne tas i bruk ca. mai 2020.  
 
Det kan nevnes at rådmannen vil fremme forslag om kommunale retningslinjer for bruk av 
anleggsbidrag til politisk behandling i september, uten at det kan sies at dette er av prinsipiell 
betydning i denne saken.  
 
 
 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

551376 -  Nytt høydebasseng 

Bremnestuva   

10000    

     

 

Dato: 18.07.18 



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: TEKNISK 
Navn leder: Andreas Kvingedal 
 

Tittel på investering 

Løpende investering kommunale vannledninger, samlepost  
 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Posten er vedtatt i økonomiplanen for 2017-2020. 
 
I en kommune med stor aktivitet vil det være behov for å kunne utføre mindre tiltak på en rask og 
smidig måte. Dette betinger at det er midler tilgjengelige uten å måtte gå runden om politisk 
behandling for å få nødvendige bevilgninger. 
 
Det foreslås derfor at en slik «samlepost» opprettes til bruk ved tiltak under kr. 500.000,-. 
 
Kostandene dekkes av VA (selvkost) og fordeles i utgangspunktet på alle kommunens 
vannabonnenter, avhengig av om hele eller deler av tiltaket kan inndekkes via anleggsbidrag. 
Forslag om retningslinjer til bruk av anleggsbidrag vil fremmes av rådmannen til politisk behandling 
etter sommerferien. 
 
 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

551440 – Løpende investering 

kommunale vannledninger, samlepost  

1500 1500 1500 1500 

     

Dato: 18.07.18 



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: TEKNISK 
Navn leder: Andreas Kvingedal 
 

Tittel på investering 

Nytt avløpsrenseanlegg for Sistranda og Hamarvik 
 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Det er gjennom økonomiplanen for 2017-2020 besluttet å bygge et nytt avløpsrenseanlegg for 
Sistranda og Hamarvik. Budsjett 35 mill. Det er til nå bevilget 25 mill. 
 
Ettersom renseanlegget også skal dekke Hamarvik fremmes her forslag om å innlemme prosjektet 
551446-sanering og opprydding kommunale avløpsanlegg Hamarvik- i dette prosjektet (budsjett 
15 mill.), slik at budsjettert kostnadsramme blir 50 mill.  
 
Forprosjekt er utarbeidet og med utgangspunkt i dette legger Rådmannen frem et saksfremlegg til 
politisk behandling i august 2018. Her legges frem bl.a. forslag til omfang, renseløsninger og 
lokalisering. 
Med oppstart av detaljprosjektering høsten 2018 vil anlegget kunne stå ferdig våren 2021. 
 
Kostnadene må i sin helhet dekkes av VA (selvkost) og fordeles på alle kommunens 
avløpsabonnenter. Deler av kostnadene med ny infrastruktur kan imidlertid inndekkes via 
anleggsbidrag fra berørte eiendommer som i dag ikke er tilknyttet kommunalt nett. Forslag om 
retningslinjer til bruk av anleggsbidrag vil fremmes av rådmannen til politisk behandling i 
september.  
 
Kostandene er estimerte. 
 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

551445 - Avløpsrenseanlegg for 

Sistranda og Hamarvik  

10000 15000   

     

Dato: 18.07.18    

Rev. 1: Dato: 17.08.18 



 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: TEKNISK 
Navn leder: Andreas Kvingedal 
 

Tittel på investering 

Sanering av avløpsanlegg Nordskaget   
 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Prosjektet ble vedtatt i økonomiplanen for 2017-2020 med utførelse i 2017/2018. Budsjettert 
kostnad 3.5 mill. Tilleggsbevilgning med 1 mill. i budsjettet for 2018. Totalt bevilget 4.5 mill.. 
Prosjektet er igangsatt men Rådmannen foreslår nå en økning i bevilgningen med kr. 4 mill.. 
 
Bakgrunn: 
På Nordskaget finnes 2 kommunale avløpsanlegg med hver sin slamavskiller og som har felles 
utslippsledning hvor avløpsvannet pumpes ut på dypt vann utenfor Nordskagsvaet. Anleggene 
betjener hhv Nordskag Industriområde og Nordskag boligfelt, skole og barnehage. 
   
Hovedplanen for avløp beskriver Nodskagsvaet som en sårbar resipient og at de kommunale 
avløpsanleggene har et stort utbedringsbehov som behøver både sanering (oppgradering) og 
utskifting av slamavskillerne som er for små. Hvis Holahaugan boligfelt blir utbygd vil det være 
naturlig å føre avløpsvannet derfra til en ny slamavskiller på Industriområdet.  
 
Med bakgrunn i at resipienten (Nordskagsvae)t blir belastet med dårlig renset kloakk fra mange 
spredte private avløp (som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg) og at det finnes 
brukerinteresser i området (Salmar som har ventemerder liggende i resipienten) som har lav 
terskel for bakterier i resipienten, anbefaler Hovedplanen å anlegge avskjærende avløpsledninger i 
spredt bebyggelse for å samle opp avløpet fra disse eiendommene.  
 
Kommunen har foretatt resipientundersøkelser og strømningsanalyser i Nordskagsvaet med 
bakgrunn i at Salmar kunne påvise at forholdene i svaet ble dårligere etter at kommunen i 2015 
anla en ny utslippsledning med utløp på dypt vann utenfor svaet. Analysen er negativ til at årsaken 
kan skrive seg fra utslippet fra denne kommunale ledningen men dette kan ikke avskrives helt.  
 
Med disse faktorer som utgangspunkt er nå Rambøll AS i ferd med å gjennomføre et forprosjekt 
for å finne en god og fremtidsrettet løsning for avløpsrensing i et område som er av strategisk 
meget viktig betydning både for oppdrettsnæringen og Frøya kommune.  
 
Da prosjektet ble vedtatt i økonomiplanen for 2017-2020 var det med utgangspunkt i kun 
oppgradering og sanering av de to eksisterende kommunale avløpsanleggene. Hvis forprosjektets 
anbefaling blir å erstatte de to kommunale slamavskillerne med ett felles renseanlegg vil 
prosjektkostnaden bli høyere.  En del av kostnadene for nye avskjærende ledninger kan imidlertid 
inndekkes via anleggsbidrag fra berørte eiendommer. 
 
Kostnadene må i sin helhet dekkes av VA (selvkost) og fordeles på alle kommunens 



avløpsabonnenter. Forslag om retningslinjer til bruk av anleggsbidrag vil fremmes av rådmannen til 
politisk behandling i september.  
 
NB! Hvis forprosjektet viser at det vil være formålstjenlig at de private eiendommene selv 
etablerer minirenseanlegg, beregnes at kostnadene med sanering og oppgradering av de 
kommunale anleggene sannsynligvis blir ca. 4.5 mill. (som opprinnelig budsjettert). 
 
Rådmannen velger å forskuttere at den beste løsningen vil bli å etablere ett felles anlegg og 
foreslår derfor en tilleggsbevilgning på 4 mill. for 2019.  
 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

551456 - Sanering av avløpsanlegg 

Nordskaget  

4000    

     

Dato: 18.07.18 



 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: TEKNISK 
Navn leder: Andreas Kvingedal 
 

Tittel på investering 

Innkjøp vannmålere   
 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Frøya kommune har for tiden ute til høring forslag til nye VA-forskrifter. Her foreslås å innføre 
tvungen vannmåling for alle vannabonnenter. Hvis dette blir vedtatt etter høringsperiodens utløp i 
høst vil det bli nødvendig å kunne forskuttere innkjøp av et antall slike vannmålere slik at disse er 
tilgjengelige ved behov. Målerne skal være kommunens eiendom men leies ut for et årlig beløp slik 
at de totale kostnadene (inkl. kapitalkostnader) er 100% inndekket etter 10 år. 
 
Installering av vannmålerne i alle eiendommer vil selvsagt ta tid og det foreslås derfor at det 
bevilges kr. 0,5 mill. årlig i denne økonomiplanperioden til kjøp av målere. Innkjøpene 
konkurranseutsettes for beste pris. 
 
  
 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Innkjøp vannmålere   500 500 500 500 

     

Dato: 18.07.18  

Rev. 1: Dato 17.08.18 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 

 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: TEKNISK 
Navn leder: Andreas Kvingedal 
 

Tittel på investering 
Utvendig rehabilitering høydebasseng  
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 
Eksisterende høydebasseng for Urdaheia, Sula, Mausund, Skyberget og Kverva er eldre basseng 
som er bygget i betong. Det er både av estetiske og praktiske årsaker nødvendig å bekle disse 
utvendig med trepanel.  
 
Utvendig murpuss er generelt i en tilstand som ikke lenger er i stand til å beskytte 
betongkonstruksjonen innenfor murpussen mot vanninntrenging utenifra. Gjennom mange år er 
pussen utsatt for vær og vind noe som resulterer i mye oppsprukket murpuss/krakeleringer. Dette 
er fortløpende forsøkt reparert etter beste evne men det må nå andre løsninger til for å unngå 
ytterligere skader i betongkonstruksjonen.   
Det er også nødvendig å oppgradere noen av takene for å unngå vannlekkasjer inn i bassengene. 
 
Behovet fremkommer i Hovedplan for vann 2018-2028 samt tilstandsvurdering nylig foretatt av 
Rambøll AS. 
 
Kostnaden er estimert. 
 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Utvendig rehabilitering høydebasseng  1200    

     

 

 

 

Dato: 18.07.18 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 

 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: TEKNISK 
Navn leder: Andreas Kvingedal 
 

Tittel på investering 
Utskifting av vannledninger med lav trykklasse 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 
Det finnes i dag ca. 4 km med vannledninger utført i PVC med såkalt lav trykklasse. Utskiftning av 
disse ledningene vil gi en økt sikkerhet mot ledningsbrudd og lekkasjer. En utskiftning 
nødvendiggjør også utskifting av eksisterende vannkummer. 
 
Tilstanden for eksisterende ledninger er ikke kritisk for vannforsyningen, men en utskifting vil være 
viktig i arbeidet mot lekkasjer over tid. Derfor vil arbeidet med å skifte ut rørstrekningene med 
lavtrykks PVC-rør bli gjort i siste del av planperioden (hovedplanen for vann). 
 
Forutsetter at PVC-rørene med lav trykklasse erstattes av tilsvarende dimensjon i høy trykklasse. 
Samtidig vil eksisterende trasé og grøft benyttes til å legge nye rør, slik at det blir minimalt 
behov for graving som kan medføre fjellsprenging. 
 

Behovet fremkommer i Hovedplan for vann 2018-2028. 
 
Kostnaden er estimert. 
 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger    2200 2200 2200 

     

 

 

 

Dato: 18.07.18 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 

 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: TEKNISK 
Navn leder: Andreas Kvingedal 
 

Tittel på investering 
Oppgradering/utskifting av vannkummer 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 
 
Kommunen har i dag ca. 52 eldre og utdaterte vannkummer som må oppgraderes for å få en 
tilfredsstillende funksjon.  I arbeidet med oppgraderingen er det lagt til grunn at en del 
betongkummer er av god stand, mens armaturen innvending er i dårlig forfatning og er 
funksjonsmessig utdatert i forhold til de krav som stilles i dag til effektiv drift og vedlikehold. De 
bør derfor skiftes ut. For enkelte av kummene vil det være behov for utskiftning av hele kummen. 
 
Behovet fremkommer i Hovedplan for vann 2018-2028. 
 
Kostnaden er estimert. 
 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Oppgradering/utskifting vannkummer  800            800               800                800 

     

 

 

 

Dato: 18.07.18 



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: Bo-, aktivitet- og miljøtjeneste 
Navn leder: Berit Gulbrandsen 

 

Tittel på investering 

Nye boliger – for vanskeligstilte på boligmarkedet 
Målgruppen er personer med aktiv rusavhengighet 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Morgendagens omsorg – boligsosialt tiltak 
 
Kommunens samfunnsplan – overordnet mål på Levekår og folkehelse sier at «alle innbyggere på 
Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, uavhengig av sosial og 
kulturell bakgrunn» 
I vårt lokalsamfunn i dag har vi innbyggere som mangler fast bosted og som defineres inn under 
vanskeligstilt på boligmarkedet ang leie og eie.  
 
Dette boligtiltaket er knyttet til å løse dagens utfordringer til personer med aktiv rusavhengighet 
uten indirekte behov for kommunale helse- og omsorgstjenester. Personenes livsmønster er ofte 
til «uro» og bekymring i det nærmiljøet de befinner seg i/ lever og bor. Boformen kan være 
mangfoldig, type «smarthus» kan være funksjonelt her. Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å 
vurdere tomteforslag, type boliger/boform, ant boliger det er behov for på kort/lang sikt. 
 
Fra teknisk etat er det gitt følgende veiledning på kostnadsberegning av å bygge bolig;  
En pris på ca. 25.000 kr/m2 BTA (bruttoareal), bebyggelse i 1 etasje. Bør regne 3% prisstigning pr 
år (750 kr/m2). Det kan også være rimelig å legge inn en usikkerhetsmargin på ca. 3-5 % da det 
alltid er en del ukjente faktorer knyttet til f.eks. tomtesituasjon, finanskostnader, 
markedssituasjon etc. 
 
 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Tomtekostnader ?    

Bygging av små boliger evt kjøp av små 

«smarthus» boliger 

? ?   

Opparbeiding av tomt, uteareal etc ? ?   

 

Dato: 09.07.18 



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: Bo-, aktivitet- og miljøtjeneste 
Navn leder: Berit Gulbrandsen 

 

Tittel på investering 

Nybygg omsorgsboliger - Bofelleskap med X ant boenheter m/ base for ungdom/unge voksen med 
særskilt behov . 
(Nedsatt funksjonsevne fysisk, psykisk, sosialt) 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Videreføring av investeringstiltak fra 2018 hvor oppgaven var å prosjektere bofellesskapet. Dette 
arbeidet blir påstartet høsten 2018 etter en kartleggingsfase våren 2018..  
 
Bofelleskap med ca x boenheter m/ base – for ungdom/unge voksen med særskilt behov. Dette er 
en målgruppe med nedsatt funksjonsevne og som har vansker for å skaffe seg egnet bolig selv 
eller leie på det private markedet.  Å etablere omsorgsboliger for mennesker med forskjellige 
funksjonsnedsettelser er viktig slik at de kan få muligheten til flytte fra foreldrehjemmet og 
etablere seg i et eget voksent liv.  Slik virksomheten vurderer boligbehovet nå og fremover i tid, 
gjelder boligbehovet særskilt omsorgsboliger med nærhet til personalbase eller i bofellesskap med 
base. 
 
Fra teknisk etat er det gitt følgende veiledning på kostnadsberegning av omsorgsbolig;  
En pris på ca. 25.000 kr/m2 BTA (bruttoareal), bebyggelse i 1 etasje. Bør regne 3% prisstigning pr 
år (750 kr/m2). Det kan også være rimelig å legge inn en usikkerhetsmargin på ca. 3-5 % da det 
alltid er en del ukjente faktorer knyttet til f.eks. tomtesituasjon, finanskostnader, 
markedssituasjon etc. 
 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Tomtekostnader ?    

Bygging ? ?   

Opparbeiding av uteområdet ? ?   

Inventar i personalbasen ? ?   

 

Dato: 09.07.18 



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: Bo-, aktivitet- og miljøtjeneste 
Navn leder: Berit Gulbrandsen 

 

Tittel på investering 

Nybygg omsorgsboliger - Bofelleskap med 5 boenheter og «Frøyablå- seng» m/base 
Målgruppen er personer med langvarig utfordringer innen rus og/eller psykisk lidelser 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 
Morgendagens omsorg – politisk vedtak om etablering av et bofellesskap med 5 boenheter 
m/base for målgruppen. 
Heldøgns tjenester – 24/7; trinn 4 og 5 i omsorgstrappen – Bofellesskap med 5 boenheter, 
Frøyablå-seng og personalbase. 
 
Personer med langvarig og koordinerende behov for omsorgstjenester. Dette er et tilbud til de 
som har behov for omsorgstjenester for å ivareta trygghet i livssituasjonen, tilsyn og bistand 
gjennom hele døgnet. 
«Frøyablå- seng»; et tilbud i bolig med base. Avgrenset tidsrom, en tjeneste hvor et 
tidsbegrenset/kortvarig behovet. Sengen er et lavterskeltilbud. 
 
Videreføring av investeringstiltak ra 2018 - Det ble i 2018 satt av midler til prosjektering, det er 
gjennomført en utredning av bolig og boform. Fra høsten 2018 starter prosjekteringen av et nytt 
bofellesskap. Dette skal også være base for ansatte som arbeider oppsøkende/ambulerende i 
Oppfølgingstjenesten. Frøya kommune mangler pr tidspunkt dette etterspurte tilbudet, og dette 
er en av de stor delene av utviklingsarbeidet rundt Morgendagens omsorg. 
 
Fra teknisk etat er det gitt følgende veiledning på kostnadsberegning av omsorgsbolig;  
En pris på ca. 25.000 kr/m2 BTA (bruttoareal), bebyggelse i 1 etasje. Bør regne 3% prisstigning pr 
år (750 kr/m2). Det kan også være rimelig å legge inn en usikkerhetsmargin på ca. 3-5 % da det 
alltid er en del ukjente faktorer knyttet til f.eks. tomtesituasjon, finanskostnader, 
markedssituasjon etc. 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Tomtekostnader ?    

Bygging av bofellesskap, «Frøyablå», 

personalbase for Ambulant tjeneste og 

adm ved Oppfølgingstjenesten 

? ?   

Opparbeiding av uteområdet ? ?   

Inventar til personalbasen, kontor, 

«Frøyabøå» etc 

? ?   

Dato: 09.07.18 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019 

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester  
Navn leder: Andreas Kvingedal 

 

Tittel på investering 

Utstyr til branndepotene på Sula og Mausund 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Både Sula og Mausund har depot i dag med for gammelt utstyr.  Det er nødvendig å fornye med 
slanger inkl. tilbehør, pumper m.m. for førsteinnsats.           

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Utstyr til branndepotene på Sula og 

Mausund 

100 000    

     

 

 

 

Dato: 02.08.18 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019 

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester  
Navn leder: Andreas Kvingedal  

 

Tittel på investering 

Ny brannbil  
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Den ene av de to brannbilene, D 1.2, er fra 1990 og har tekniske utfordringer som vil øke.  Det er 
ønskelig å få den skiftet ut med en mindre bil.  Dette kan forsvares da det er kommet tankbil på 
plass.  Ny bil kan være noe liknende som den Nordskag brannstasjon har.  Den må være med 
røykdykkerutstyr og/eller slokkeutstyr.      

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Ny brannbil  1 000 000   

     

 

 

 

Dato: 02.08.18 



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: Frøya sokn 
Navn leder:  Ranita Jørgensen 

 

Tittel på investering 

Oppgradering av gravplasser 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Gravplassene på Frøya trenger å oppgraderes. Det er innhentet priser på jobben fra en lokal 
entreprenør da gravplassarbeiderene i dag ikke har kapasitet til å gjøre alt selv. 

Prisene gjelder Håvika, Titran, Titran kapell (pga klipping av gress utenfor kapellet), Kveldro, 
Loknes, Setervollen gammel/ny, Sistranda, Sletta og Vågan. 

Arbeidet innbefatter bla. skifte av gjerder, påfylling av jord, planering og såing kvisting av tre og 
busker, skraping og maling av klokkhus. 

Arbeidet kan fordeles på f.eks to, tre år.  
 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2018 2019 2020 2021 

Oppgradering av gravplasser 570000 0 0 0 

     

 

 

 

Dato: 10.08.2018 



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: Frøya sokn 
Navn leder:  Ranita Jørgensen 

 

Tittel på investering 

Oppgradering av orgelpiper Sletta kirke 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Vi har vært i kontakt med Bertelsen orgelbyggeri pga. tilstanden på noen av pipene på orgelet i 
Sletta kirke. De sier: Etter bildene å dømme, har pipene så store skader at det neppe vil 

lønne seg å reparere dem. Kostnaden vil fort bli nesten like høy som å bytte ut pipene 
med nye fasade piper av god kvalitet, og man vil fortsatt måtte slite med at materialet 
som pipene er laget av er for dårlig.  

Vi vil derfor anbefale at pipene byttes ut.  
 

 
 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2018 2019 2020 2021 

Oppgradering av orgelpiper 100000 0 0 0 

     

 

 

 

Dato: 10.08.2018 



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: Frøya Sokn 
Navn leder:  Ranita Jørgensen 

 

Tittel på investering 

Oppgradering av Sula kapell 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Sula kapell har blitt mere og mere brukt de siste årene. Foruten gudstjenester blir det brukt av 
lokalbefolkningen, vi får jevnlig forespørsler fra utenbygds grupper om å bruke kapellet og det er 
en satellitt i pilegrimsleia. Pr i dag så er det ikke rømningsvei fra 2.etg så bruken av kapellet er 
begrenset. For å få brukt kapellet mest mulig må vi ha en brannteknisk undersøkelse som igjen gir 
anbefalinger/krav i forhold til bruken av kapellet. I forbindelse med å få ordnet nødutgang fra 
vindu i andre etasje så er det også behov for å få oppgradert vindu i forhold til de krav som er i 
forhold til nødutgang. Det er behov for stilas ved en slik jobb og da kunne vi samtidig fått 
oppgradert de andre vinduene, til sammen 10 vinduer. 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2018 2019 2020 2021 

Oppgradering av Sula kapell 243 000 0 0 0 

     

 

 

 

Dato: 10.08.2018 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019 

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: Kultur og idrett 
Navn leder:  

 

Tittel på investering 

Gjøre bygninger og området på Bygdetunet funksjonelt. 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Etter flytting av Gammelskolen må den settes i stand slik at den kan brukes til fremtidig tiltenkte 
formål. Strøm, vann og kloakk må prioriteres. Oppgradering av el-anlegg i Dalastua, friluftsted i 
fjæra, gjerder og dyr på beite, oppgradering av sjøhus og stabbur må også prioriteres 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

 300 000 200 000   

     

 

 

 

Dato: 03.09.18 
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Investeringsbudsjett 2019 

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: Pleie- og omsorgstjenesten 
Navn leder: Ann Kristin Sandvik 

 
INVESTERING 1:  

 

Tittel på investering 
Pasientsenger og personløftere 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 
Vi ser stadig behov for utskifting av senger, nattbord og personløftere på grunn av slitasje. Dette på tross av 
at det gjennomføres service hvert år. Dette er kostbart (seng ca 20.000,- og personløfter fra 10-15.000,-) 
Dette er utstyr som kan tas med inn i nytt helsehus. Vi ser at dette er utstyr som må suppleres med årlig.  

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

     

Nye senger og personløftere 100.000,- 100.000,- 100.000,- 100.000,- 

 

 

INVESTERING 2: 

 

Tittel på investering 
Medisinsk teknisk utstyr og trykkavlastningsmadrasser 

 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 
Trykkavlastningsmadrasser brukes til somatisk syke brukere som er sengeliggende store deler av tiden. 
Dette kan unngå sår, som gir stort ubehag for brukeren, og store kostnader i sårutstyr. En madrass koster ca. 
15.000,-. Vi har behov for flere slike madrasser, da de vi har på sykehjemmet brukes hele tiden, og vi har 
brukere som kunne hatt nytte av en slik madrass som må vente på at de blir ledige.  

 
Vi ser også kontinuerlig behov for utskifting av medisinsk teknisk utstyr, det kan for eksempel være CRP 
apparat, INR apparat, blære skanner, HGB apparat. Dette er kostbart utstyr, som det ikke er rom for i 
driftsbudsjettet. Vi ser stadig større behov for medisinsk teknisk utstyr, da mer og mer behandling gjøres ute 
i kommunen.  

 
Begge deler er utstyr som kan være med over i nytt helsehus.  

 

 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

     

Medisinsk teknisk utstyr og luftmadrasser 100.000,- 100.000,- 100.000,-  100.000,- 

 

* Investering 1 og 2 er vedtatt for 2018-2021. Ønsker den videre med også i 2022 

 
INVESTERING 3:  

 

Tittel på investering 
Løfte- hvilestoler  

 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 
Frøya sykehjem har flere rom uten løfte-hvilestoler, der det bor beboere med behov for dette. Når brukere 
har langtidsplass er det kommunen som må kjøpe inn dette da vi ikke får det gjennom 
hjelpemiddelsentralen. Dette er utstyr som kan tas med inn i nytt helsehus. Vi ser at dette er utstyr som må 
suppleres med årlig. 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

     

Løfte- hvilestoler og spisestoler 100.000,- 100.000,- 100.000,- 100.000,- 

 

 

 

Dato: 29.06.18 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019 

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: Servicesenteret 
Navn leder:  Frode Larsen 

 

Tittel på investering 

Innkjøp Ipader til politikere og administrasjon 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Hver kommunestyreperiode kjøper vi inn ipader til alle politikere og varaer til de forskjellige 
utvalgene. 
Det beregnes innkjøp av ca 50 stk nye ipader med trådløst tastaturcover. 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Innkjøp av ipader politikere 350.000,-    

     

 

 

 

Dato: 27.07.18 



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019 

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: Servicekontoret 
Navn leder:  Frode Larsen 

 

Tittel på investering 

Rekrutteringsleiligheter 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Frøya kommune rekrutterer til enhver tid en god del medarbeidere. Kommunen trenger spesielt 
medarbeidere med høyere utdanning, og en av rekrutteringsargumentene kan være at kommunen 
kan tilby en leilighet til arbeidstakeren.  
 
Kan også se for oss at kommunen kan tilby en utkjøpsavtale hvis arbeidstaker liker leiligheten. 
 
Foreslår å kjøpe 3 leiligheter i 2019, og en hvert år i økonomiplanperioden. 
 
Kostnadene ved dette dekkes av leietaker, kommunen har kun kostnader i de tilfellene 
leilighetene står tomme. 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

     

Kjøp av rekurreringsleiligheter 8 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

 

 

 

Dato:  
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Investeringsbudsjett 2019 

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: Økonomi 
Navn leder:  Thomas Sandvik 

 

Tittel på investering 

Ombygging gamle helsesenter 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Foreløpig kostnadsvurdering 18.7.2018 

post spesifikasjon enhet mengde Enhets-
pris 

sum merknad 

1.1 Gml. helsesenter  1. etg.  
510 m2. Alle bygnings-
messige arbeider inkl. tekn. 
fag (rør, el, vent) 

M2 510 22.000 11.220.000 Erfaringstall fra 
ombygging 
avlastningsbolig 
(ca. 20.000 kr/m2) 

1.2 Ombygging/utskifting 
yttertak 

M2 800 600 480.000 Utskifting av stålplater 
på eks. bære-
konstruksjon 

1.3 Utskifting/ombygging heis RS   1.000.000 Krever innhenting av 
kostnad fra leverandør 

1.4 Utstyr kjøkken RS   200.000 Krever innhenting av 
kostnad fra leverandør 

1.5 Løst inventar, møbler RS   500.000 Omfang må avklares 

1.6 Tilleggsisolering loft    100.000  

       

2.1 Bygningsmessige arbeider i 
gamle kantine for ombygging 
til museum 

M2 72 2000 144.000 Enkel bygningsmessig 
oppussing 

2.2 Ingen endring kjøkkendel    0  

2.3 Ombygging toalettavdeling: 
Ombygging til HWC, generell 
oppussing 

RS   60.000  

2.4 Oppussing 
garderobe/vestibyle 

M2 55 1000 55.000 Enkel bygningsmessig 
oppussing 

2.5 Kostnad flytting av museet RS   100.000 Prosess avklares 

       

3.1 Administrasjon: 
Eget prosjektarbeid. 
Innleid bistand til 
prosjektering, 
anbudsinnhenting o.a. 

RS   300.000 Prosjektprosess og -
gjennomføring 
avklares 

       



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

4.1 SUM inkl. mva    14.159.000  

4.2 Uforutsett, avglemt,reserve, 
marginer ca. 15% 

   2.141.000  

4.3 Budsjett kostnad    16.300.000  
 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Pakkemaskin faktura 16 300 0 0 0 

     

 

 

 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019 

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester  
Navn leder:  

 

Tittel på investering 

Sistranda skole, utskifting av varmepumper på tak 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Eksisterende varmepumper er helt eller delvis ute av funksjon.  Nye pumper er anbefalt da   
reparasjon og utbedring blir for kostbart.  Pumpene vil fort bli inntjent.  Det antas at ekstra 
energiforbruk nå pga. eksisterende situasjon beløper seg til årlig ca. 1 mill. kr.  

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Sistranda skole, utskifting av 

varmepumper på tak 

3 000 000    

     

 

 

 

Dato: 02.08.18 
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Investeringsbudsjett 2019 

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester 
Navn leder: Andreas Kvingedal  

 

Tittel på investering 

Utbedring av Bogøy bru 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

En tilstandsvurdering utført av Safe Control Engineering AS sier at det er behov for rehabilitering 
snarest for å ivareta bæreevnen og trafikksikkerheten.  Det er registrert trådbrudd i 
hovedbærekabel som har betydning for bæreevnen.  Det anbefales ny kabel.   Videre påpekes det 
svakheter på bolter pga. korrosjon, slitasje og manglende skiver.   

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Utbedring av Bogøy bru 2 300 000    

     

 

 

 

Dato: 02.08.18 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 18/2278    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

REVISJON AV ØKONOMIREGLEMENTET 2018  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte økonomireglement, med gyldighet fra 

kommunestyrets vedtak. 

2. Kommunestyret vedtar vedlagte finansreglement, med gyldighet fra kommunestyrets 

vedtak. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Økonomireglementet 2018 

Finansreglementet 2018 

Attestasjon av finansreglementet 

Attestasjon av finansrutiner 

 

Saksopplysninger:   

Økonomireglementet og finansreglementet skal rulleres minst en gang pr valgperiode.  

 

Vurdering: 

Rådmannen har tatt utgangspunkt i det gjeldende økonomireglementet, men har forsøkt å 

forenkle dokumentet, slik at det blir mer leservennlig. 

 

Reglementet regulerer hva rådmannen og de politiske utvalgenes roller er i budsjettprosessen 

og hvordan rådmannen skal rapportere og fremme saker i løpet av året. 

Reglementet inneholder også retningslinjer for investeringsprosjekt, startlån, anvisning og 

attestering. 

 

Vedtatte prinsipper er inntatt, som handlingsregler, rapporteringstidspunkter og andre vedtak. 

 

Økonomireglementet er bygd opp rundt prinsippet om at kommunestyret vedtar rammene, og 

budsjettet på hvert rammeområde. Formannskapet kan flytte midler på tvers av 

rammeområdene (f.eks. fra rådmannen til helse og mestring), gitt at totalrammen for 



kommunen ikke endres. Rådmannen kan flytte midler innen rammeområdet (f.eks. innen 

oppvekst), gitt at rammen ikke endres. 

Dette prinsippet et tatt inn i driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. 

 

Økonomireglementet har vært behandlet i lederforum og vært på høring blant 

virksomhetslederne. 

 

Finansreglementet er også noe forenklet, og forsøkt gjort mer leservennlig. Prinsippene om at 

investeringer og låneopptak kun skal være i norsk valuta er videreført. Prinsippet om 

videreføring av bufferfond er videreført. Avkastningskravet for kapital ikke i bank er også 

videreført.  

 

Finansreglementet er revidert av revisor Wenche Holte 20.09.18 
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1 FORMÅL  
 Gjennom økonomiplanen skal kommunen oppfylle de mål og strategier som er vedtatt i 

kommuneplanens samfunnsdel.  

 I dette dokumentet blir ansvarsforholdet mellom rådmannen og de folkevalgt utvalgene 
regulert når det skal utarbeides et nytt budsjett og når endringer i det vedtatte budsjettet er 
nødvendig 
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2 ARBEIDSFORM OG FRAMDRIFTSPLAN FOR UTARBEIDELSE AV 

ØKONOMIPLAN  
 

2.1 Handlingsprogram med økonomiplan (i det etterfølgende kalt økonomiplan)  
Denne utarbeides årlig og omfatter siste årsregnskap, inneværende års budsjett og de fire neste 
budsjettår. Planen utarbeides i budsjettprosessen og vedtas av kommunestyret sammen med neste 
års budsjett i desember måned 

 

2.2 Rådmannens ansvar  
Innen utgangen av mai/juni måned hvert år utarbeider rådmannen i samråd med ordføreren en 
framdriftsplan for arbeidet med økonomiplan, for administrasjonen og politiske organer.  
 
Ved oppstart av økonomiplanarbeidet skal rådmannen utarbeide konsekvensjusterte budsjetter for 

planperioden basert på seneste vedtatte årsbudsjett med korrigeringer for endelig vedtatte 

endringer og andre justeringer som ansees som bundne. Den konsekvensjusterte økonomiplanen 

drøftes på en konferanse mellom formannskapet og rådmannens ledergruppe. Rådmannen 

utarbeider deretter et forslag til økonomiplan.  

 
Rådmannens forslag skal være spesifisert på respektive rammeområder. Investeringsprosjekter skal 
fremkomme enkeltvis under respektive områder.  
 
Videre skal det fremlegges oversikt over  

 Planlagte investeringsprosjekter med finansiering og driftsvirkning  

 Utviklingen i rente- og avdragsbelastningen  

 Utviklingen i langsiktig gjeld  

 Utviklingen i ulike fondsbeholdninger  

 Arbeidskapitalen / likviditetsutvikling  

 Utviklingen i garantiansvar  

 Tilskudd til/fra kommunale/interkommunale virksomheter som fører eget regnskap.  
 
Økonomiplanen skal bygge på kommuneplanens samfunnsplan, de forutsetninger og økonomiske 
anslag som fremgår av Kommuneøkonomiproposisjonen og Revidert nasjonalbudsjett som legges 
fram i mai hvert år. Videre skal det foretas en drøfting av den økonomiske handlefriheten de ulike år i 
planperioden.  
 
Rådmannens forslag forelegges formannskapet.  
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2.3 Formannskapets ansvar  
Formannskapet deltar på strategikonferanse med rådmannens ledergruppe. 
  
Formannskapet lager innstilling i åpent møte til kommunestyret etter behandling. Formannskapets 
innstilling legges ut på høring og forelegges hovedutvalgene, ansattes organisasjoner brukerråd og 
eldrerådet for uttalelse.  
 

Tidsplanen for arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett fremstilles slik: 

Dato 2018 Arbeidsoppgaver Hvor / fora 

Primo juni Orientering om budsjettprosessen  
Budsjettrundskriv 

Formannskapet 

Primo juni Bestiller investeringsønsker – Informasjon og bestilling 
til virksomhetslederne (VL) 
Fra VL, behov på 4-årsperspektivet, knytte opp mot 
samfunnsplanen og fokusområder som er vedtatt. 
 

Virksomhetslederne 

Medio juni Bestiller verbal del til driftsbudsjettet fra VL   
– herunder bestille gjennomgang av lønnsark  
Fra VL, behov på 4-årsperspektivet, knytte opp mot 
samfunnsplanen og fokusområder som er vedtatt. 
 

Lederforum 
Rådmann – 
virksomhetene 

September 
 

Gjennomgang og godkjenning av målkart  Formannskap 
Kommunestyret 

Medio 
september 

Strategikonferanse rådmannens ledergruppe og 
formannskap 

Formannskap 
SLG 

Oktober Administrativt og politisk arbeidsmøter  
 

Formannskap  
HFD 
HFF 
SLG 
Lederforum 

Medio 
oktober 

Rådmannen legger frem hovedinnholdet i 
statsbudsjettet og konsekvenser / virkninger for vår 
kommune 
Orientering om status vedrørende budsjettarbeidet 
med innarbeidelse av inntektsvirkning 

Formannskapet 

Medio 
november 

Rådmannen legger frem budsjett, økonomiplan og 
handlingsprogram. Formannskapet behandler 
rådmannens forslag og utarbeider sitt forslag til 
kommunestyret 

Formannskapet 

Medio 
desember 

Kommunestyret behandler budsjettet for kommende år 
og økonomi og handlingsprogrammet 

Kommunestyret 
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3 REGLEMENT FOR ÅRSBUDSJETT 
 

3.1 FORMÅL  
 Hensikten med dette reglementet er å klargjøre innholdet i og fordelingen av de 

driftsrammer som kommunestyret bevilger i sitt vedtak om årsbudsjett.  

 Reglementet skal klargjøre innholdet i og fordelingen av de driftsrammer som 
kommunestyret bevilger i sitt vedtak om årsbudsjett.  

 Reglementet skal også klargjøre hvilke fullmakter kommunestyret delegerer til underordnede 
organer.  

 

3.2 ARBEIDSFORM OG FRAMDRIFTSPLAN FOR UTARBEIDELSE AV ÅRSBUDSJETT  

3.2.1 Rådmannens ansvar  
På grunnlag av vedtatt økonomiplan og eventuelt nødvendige justeringer i bundne utgifter/inntekter, 
utarbeider rådmannen foreløpig utkast til årsbudsjett (talldel) for neste år bestående av 
investeringsbudsjett og driftsbudsjett. Dette, sammen med oversikt som viser konsekvensene av 
regjeringens forslag til statsbudsjett, drøftes på en konferanse mellom formannskapet og 
rådmannens ledergruppe. Rådmannen utarbeider deretter et forslag til budsjett og lager en 
innstilling til formannskapet. Budsjettet skal fremstilles på respektive rammeområder. 
 

3.2.2 Formannskapets ansvar  

Formannskapet lager innstilling i åpent møte til kommunestyret etter behandling. 

Budsjettinnstillingen skal være spesifisert på respektive rammeområder. Budsjettinnstillingen 

videresendes hovedutvalg og andre politiske forum for høringsuttalelse. Denne perioden skal ha en 

varighet på 14 dager før budsjettet behandles i kommunestyret. 

 

3.2.3 Kommunestyrets ansvar  
Kommunestyret vedtar årsbudsjettet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. 

 

3.2.4. De andre utvalgenes ansvar 
Hovedutvalgene, ansattes organisasjoner brukerråd, eldrerådet og Frøya ungdomsråd er 
høringsinstanser for uttalelse. 

 

3.3 ÅRSBUDSJETTETS INNHOLD OG INNDELING  
 Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i 

budsjettåret.  

 Kommunestyrets prioriteringer samt de målsettinger og premisser som budsjettet bygger på, 
skal komme tydelig frem.  

 Budsjettet skal fremstilles i ett samlet dokument, hvor drifts- og investerings-budsjettet 
inngår.  

 Frøya kommune budsjetterer på rammeområde 
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3.4 RAMME OG ANSVARSOMRÅDER I FRØYA KOMMUNE 



 Rammeområde 1: Rådmann (administrasjonen) 

 Rammeområde 2: Oppvekst  

 Rammeområde 3: Helse og mestring 

 Rammeområde 4: Kultur og idrett 

 Rammeområde 5: Teknisk  

 Rammeområde 8: Inntekter 
Skatt, Rammetilskudd, Kalkulatoriske beregninger  

 Rammeområde 9: Finansposter 

 

3.5 VEDTAK OM ÅRSBUDSJETT  
 Kommunestyret vedtar selv kommunens årsbudsjett.  

 Budsjettet vedtas etter de minimumskrav som følger av lov og forskrifter. Inntektssiden i 
drifts- og investeringsbudsjettet spesifiseres i henhold til forskriften (budsjettskjema 1A og 
2A).  

 Bevilgningene i driftsbudsjettet gis som netto driftsrammer pr rammeområde 
(budsjettskjema 1B).  

 Bevilgningene i investeringsbudsjettet vedtas som rammebudsjett, og fordeles på ulike 
prosjekter i henhold til kommunestyrets vedtak (budsjettskjema 2B).  

 I tilknytning til bevilgningene angis kommunestyrets prioriteringer samt de mål og 
forutsetninger som er knyttet opp mot bevilgningene.  

 

3.6 VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT  
 Økonomisk oversikt for drifts- og investeringsbudsjettet skal ligge ved årsbudsjettet. 

Oversikten skal vise hele kommunens budsjett fordelt på typer av inntekter, innbetalinger og 
bruk av avsetninger, samt utgifter, utbetalinger og avsetninger jfr. budsjettforskriftens § 12.  

 Oversikt over ansvarsområdene skal også følge som vedlegg til årsbudsjettet.  

 

3.7 RETNINGSLINJER  
 Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide driftsbudsjett for virksomhetene innenfor de vedtatte 

rammene, på ansvarsnivå, detaljnivå (postnivå), og å gi retningslinjer/ premissene for bruken 
av midlene.  

 Rådmannen gis fullmakt til å fordele midler på tvers av rammeområder når summens 
størrelse og formålet med bruken er gitt ved retningslinjer, i budsjettdokumentet eller saken. 
Slik fullmakt må være uttrykkelig gitt av kommunestyret i budsjettdokumentet eller sakens 
vedtak.  
 

Hovedutvalgenes rolle 

 Hovedutvalgene er høringsinstans til økonomiplanen og årsbudsjettet.  
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 Dersom kommunestyret treffer vedtak som endrer nettorammer til områder, må 
hovedutvalget i kommunestyrevedtaket ha fått fullmakt til å endre kvalitet og standard på 
tjenester innenfor sitt område  

 

3.8 HANDLINGSREGLER 
 Gjengitt i henhold til K-sak 105/17 

 Gjeldsgraden, unntatt selvkost skal ikke overstige det kommunen betaler i årlige avdrag. 

Dette medfører at kommunens gjeldsgrad for slike lån alltid er jevn eller nedadgående. 

 Frøya kommune vedtar å sette av 2 millioner årlig til bufferfondet i driftsbudsjettet. 

 

3.9 DISPONERINGSFULLMAKT  
 Rådmannen har etter forskriften fullmakt til å disponere bevilgningene og har ansvaret for å 

iverksette kommunestyrets vedtak. Med disponeringsfullmakt (anvisningsmyndighet) menes 
her myndighet til å disponere de bevilgninger som er ført opp i årsbudsjettet.  

 

 Ved virksomheter som er basert på interkommunalt samarbeid er det virksomhetens styre 
som har disponeringsfullmakten. Jf budsjettforskriftens § 13. (Dette gjelder virksomheter 
med eget styre)  

 

 Virksomhetene tildeles driftsrammer som forvaltes av virksomhetslederne. Driftsrammene 
skal være fordelt på funksjon/tjeneste i samsvar med de vedtak som fattes i henhold til 
fordelingsfullmakten.  

 

3.10 ANDRE FULLMAKTER  
 Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre årets låneopptak i samsvar med kommunestyrets 

budsjettvedtak. Fullmakten kan delegeres.  

 Rådmannen gis fullmakt til å fastsette leieinntekter for kommunens eiendommer. Fullmakten 
kan delegeres.  

 Rådmannen gis fullmakt til å inngå leie- og leasingavtaler i den grad det er økonomisk 
forsvarlig i forhold til kjøp. Fullmakten kan delegeres.  

 Rådmannen gis fullmakt til å fastsette egenandeler og priser ved salg av varer og tjenester i 
kommunen, der disse ikke er fastsatt av annen myndighet. Fullmakten kan delegeres.  

 

 Rådmannen gis fullmakt til å disponere kommunens bankkontoer. Fullmakten kan delegeres.  
 

 Rådmannen gis fullmakt til å inngå fastrente/ swap-avtaler (rentebytteavtaler) på inntil 75 % 
av kommunens låneportefølje  
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4 REGLEMENT FOR BUDSJETTOPPFØLGING OG RAPPORTERING 
 

4.1 FORMÅL MED FORVALTNINGEN  
 Kommunelovens § 47 inneholder bestemmelser om årsbudsjettets bindende virkning. De 

rammer som er angitt i årsbudsjettet for utgifter til bestemte formål, må ikke overskrides 
uten at det på forhånd er foretatt de nødvendige endringer i budsjettet. Unntatt herfra er 
utgifter som kommunen har en umiddelbar rettslig forpliktelse til å dekke – eksempelvis 
kontraktsmessig, arbeidsrettslig, erstatningsrettslig, eller basert på rettighetsbestemmelse i 
lov. Skjer det vesentlige endringer i løpet av budsjettåret i forhold til utgifter og inntekter, 
skal rådmannen informere kommunestyret, slik at arbeidet med budsjettendring kan komme 
i gang.  

 

4.2 BUDSJETTOPPFØLGING  
 For å muliggjøre en effektiv budsjettoppfølging, skal det i størst mulig grad foretas 

periodisering av budsjettets driftsdel etter at kommunestyret har vedtatt budsjettet.  

 Rådmannen skal ved hvert tertial gjøre nødvendige avviksvurderinger i forhold til budsjettet, 
og iverksette de eventuelle justeringer i driften som er nødvendig for å innarbeide avvikene.  

 Ved fare for overskridelser på den budsjettrammen som det enkelte rammeområdet har fått 
seg tildelt, skal det fremmes sak for formannskapet som kan ta stilling til den 
budsjettjusteringssak som fremmes  

 Hvis virksomheten har vist en jevnt mindreforbruk i løpet av året, kan kommunestyret 
avsette virksomhetens overskudd i forbindelse med årsregnskapet til disposisjonsfondet, og 
som virksomheten kan benytte etter vedtatte retningslinjer som kommunestyret fastsetter. 

 

4.3 RAPPORTERING  
 Kommunestyret skal hvert tertial få seg forelagt tilstandsrapport så langt i året som viser 

avvik sett i forhold til de mål og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet. Vesentlige avvik 
skal kommenteres særskilt med angivelse av hvilke tiltak som blir iverksatt for at 
måloppnåelsen skal finne sted. Prognoser for resten av året beskrives i rapporten.  

 For investeringsprosjekter skal framdriften og økonomiske forhold kommenteres tertialvis. 
Store investeringsprosjekter som er avsluttet skal fremlegges for kommunestyret, senest 3 
måneder etter ferdigstillelse.  

o Store investeringsprosjekter er de over 10 000 000 kr og det skal lages en egen 
sluttrapport 

o Investeringsprosjekter under 10 000 000 kr rapporters og avsluttes i forbindelse med 
tertialrapporteringen. 
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5 REGLEMENT FOR DELEGERING AV BUDSJETTMYNDIGHET 

 

5.1 RETNINGSLINJER FOR DELEGERING AV BUDSJETTMYNDIGHET I DRIFTSBUDSJETTET  

 Kommunestyret fastsetter årsbudsjettet, og det er dette vedtatte budsjettet som er 
bindende for underliggende virksomheter/enheter i forhold til kommunelovens 
bestemmelser. Det vedtatte budsjettet må normalt spesifiseres ytterligere av de 
underliggende virksomheter/enheter. Budsjettfullmaktene må derfor ta utgangspunkt i, og 
definere, nivået for kommunestyrets bindende rammer, og knytte myndighet til å gjøre 
omdisponeringer ut fra dette. Det kan være nyttig å understreke at delegert myndighet i 
budsjettsaker ikke må anvendes slik at kommunestyrets forutsetninger og premisser i 
årsbudsjettet undergraves, og at omdisponeringer må skje med dekning innenfor de rammer 
som er fastsatt. 

 

 Formannskapet har myndighet til å omdisponere bevilgninger mellom rammeområder.  
 

 Styret for kommunale foretak har myndighet til fritt å omdisponere midler mellom 
budsjettformål innenfor foretakets budsjettramme  

 

 Rådmannen har myndighet til å omdisponere bevilgninger innen hvert rammeområdet, både 
på utgiftssiden og inntektssiden  

 

 Styret for kommunale foretak kan delegere myndighet til daglig leder til å omdisponere 
bevilgninger innen et budsjettformål, både på utgiftssiden og inntektssiden.  

 

 Kun kommunestyret har myndighet til å vedta årsbudsjettet og endringer i dette som f.eks. 
økning av rammene (ved f.eks. bruk av disposisjonsfond o.l.) eller innsparingstiltak. Vedtaket 
treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet jfr. kommuneloven, § 45. Myndigheten 
omfatter så vel årsbudsjettets bevilgninger som inntektssiden i årsbudsjettet.  
 

5.2 RETNINGSLINJER FOR DELEGERING AV BUDSJETTMYNDIGHET I 

INVESTERINGSBUDSJETTET  
Investeringsbudsjettet kan være fastsatt som brutto utgifter og inntekter per rammeområde eller 

virksomhetsområde, eller brutto utgifter og inntekter per investeringsprosjekt. Det kan også være 

krav om at investeringsprosjekter over visse beløp skal ha et samlet kostnadsoverslag med tilhørende 

finansieringsplan. Ut over bevilgninger til organisatoriske enheter eller prosjekter kan det komme 

sentrale bevilgninger til for eksempel utlån og mottatte avdrag på utlån, kjøp og salg av aksjer, og 

salg av eiendommer, bygg og anlegg.  

Investeringsprosjektene underlegges rammeområdene der investeringene skjer – dvs. prosjekteier. 

Som prosjekteier har rammeområdeansvarlig den utøvende myndigheten for prosjektet. Dette 

innebærer at oppfølging og rapporteringsansvar tillegges rammeområdeansvarlig. Som prosjekteier 

har vedkommende ansvar for å knytte til seg interne / eksterne ressurser etter behov – for eksempel 

kompetanse for gjennomføringen av investeringsprosjektet. 
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 Rådmannen får fullmakt til å omdisponere mellom prosjekter innenfor rammeområdet, 
under forutsetning av at rammene og finansieringsplanen holdes  

o Prosjektene rapporterer om status hva gjelder fremdrift og økonomi under 
tilhørende rammeområdet i tertialrapporten. 

 Formannskapet får fullmakt til å omdisponere mellom rammeområder og/eller mellom 
prosjekter, under forutsetning av at rammene og finansieringsplanen holdes  

 Formannskapet får fullmakt til å justere investeringsprosjekters kostnadsoverslag og 
finansieringsplan, jf eventuelle begrensninger i nye låneopptak  

 Formannskapet får fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom driftsbudsjettet og 
investeringsbudsjettet for prosjekter som er forutsatt finansiert med driftsoverføring  

 Kun kommunestyret har myndighet til å vedta investeringsbudsjettet og endringer i rammen 
av dette, som f.eks. opprettelse av prosjekter som utvider den totale investeringsrammen 
eller tilleggsbevilgning til investeringsprosjekter 

 Styret for kommunale foretak har myndighet til fritt å omdisponere midler mellom 
budsjettformål og/eller prosjekter innenfor foretakets budsjettramme, og også å foreta 
budsjettjusteringer mellom driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet  

 For næringsdrivende kommunale foretak som følger regnskapsloven, skal inntekter fra salg 
av anleggsmidler (varige driftsmidler, utlån, aksjer og andeler) anvendes til investeringer.  

 Den Norske Kirkes investeringsprosjekter overføres soknet etter at budsjettet er vedtatt. Det 
er soknet som er prosjekteier og skal rapportere på samme måte som 
rammeområdetansvarlig. 

 

5.3 OVERSKRIDELSER  
 Bevilgningene i drifts- og investeringsbudsjettet skal ikke overskrides før det i tilfellet er gitt 

tilleggsbevilgning.  

 Rådmannen skal gjennom sin budsjettkontroll føre slikt tilsyn at budsjettoverskridelser 
unngås.  

 Den som har myndighet til å disponere over en bevilgning står ansvarlig i forhold til 
overordnet myndighet.  

 

5.4 TILLEGGSBEVILGNINGER, OMDISPONERINGER  
 Forslag om tilleggsbevilgninger og omdisponeringer på budsjettet fremmes i så god tid at de 

som senere skal behandle forslaget får rimelig tid til å vurdere nødvendigheten av den 
foreslåtte bevilgning og mulighetene for å dekke den. Når det er nødvendig med 
tilleggsbevilgninger, skal de forslag som fremmes omfatte hvilke muligheter som foreligger 
for at bevilgningen kan dekkes enten ved nedsettelse av andre bevilgninger eller forhøyelse 
av inntektsanslag.  

 

5.5 INVESTERINGER SOM FINANSIERES MED LÅNEOPPTAK  
 I den utstrekning bevilgningene til nybygg og nyanlegg mv. forutsetter låneopptak, kan 

bevilgningene ikke brukes før låneopptaket er formelt godkjent.  
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6 REGLEMENT FOR ÅRSAVSLUTNING 

 

6.1 FORMÅL  
 Reglementet skal ivareta hvem som har kompetansen til å gjennomføre strykninger ved et 

underskudd i driftsregnskapet og investeringsregnskapet.  
 

6.2 KOMPETANSE TIL Å GJENNOMFØRE FULLE STRYKNINGER I DRIFTSREGNSKAPET  
 Rådmann gis fullmakt til å gjennomføre fulle strykninger dersom driftsregnskapet gjøres opp 

med underskudd  
 

6.3 KOMPETANSE TIL Å GJENNOMFØRE DELVISE STRYKNINGER I DRIFTSREGNSKAPET  
 Rådmann gis fullmakt til å gjennomføre delvise strykninger etter følgende prioritering.  

a) Stryke budsjetterte overføringer til investeringsregnskapet vedtatt av kommunestyret selv  

b) Stryke avsetninger til fond etter følgende prioritering:  
  i. Budsjettert av kommunestyret selv  

 ii. Rådmannen 

iii. Teknisk  

iv. Kultur og idrett 

 v. Oppvekst  

vi. Helse og mestring 
c) Stryke budsjettert avsetning til likviditetsreserve  

d) Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd  
 

6.4 REDUSERE OVERFØRINGSPOSTEN  
 Rådmann gis fullmakt til å redusere kommunestyrets budsjetterte overføringer til 

investeringsregnskapet dersom investeringsregnskapet ikke trenger det  

6.5 MANGLENDE DEKNING VED AVSLUTNING AV INVESTERINGSREGNSKAPET  
 Rådmann gis fullmakt til å redusere netto merutgift i investeringsregnskapet etter følgende 

prioritering:  
a) Budsjettert avsetning til ubundne investeringsfond  

b) Budsjettert avsetning til likviditetsreserve investering  

c) Å overføre budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne investeringsfond til 
prosjekter med manglende finansiell dekning  
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7 REGLEMENT FOR TAP PÅ FORDRINGER 

 

7.1 OVERORDNETE RAMMER  
 Reglementet dekker hvem som har fullmakt til å utgiftsføre tap på fordringer.  

 Reglementet gjelder ikke for tap som knytter seg til følgende:  
o Sosiallån under henvisning til” Lov om sosiale tjenester”  

o Skattekrav under henvisning til” Skattebetalingsloven”  

 Det forutsettes at det i årsbudsjettet er avsatt tilstrekkelige midler til å dekke tap på 
fordringer.  

 

7.2 FORMÅL  
 I forskriftens § 3 Årsregnskap står nevnt:  

Balanseregnskapet skal vise status for kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital ved 
utgangen av regnskapsåret.  

- Overnevnte fordrer en årlig gjennomgang av fordringsmassen i balanseregnskapet.  

- Fordringer kan avskrives i bevilgningsregnskapet uten at det er gjennomført 
tvangsinnfordring for å kunne konstatere om fordringer er uinndrivelig. Endringer i 
massen av kortsiktige fordringer påvirker arbeidskapitalen. Det må derfor i 
budsjettet føres opp en anslagsbevilgning for kortsiktige fordringer som gjennom 
året forventes avskrevet.  

 

7.3 RETNINGSLINJER  
 Krav skal kunne konstateres som tapt og avskrives når minst ett av følgende vilkår er oppfylt:  

 
a) Påleggstrekk er forsøkt, men lønnen er ikke større enn vedkommende trenger til 

livsopphold.  
b) Utleggsforretning har ikke ført fram (”intet til utlegg”).  
c) Eventuelle sikkerheter er realisert, og debitor ikke har økonomiske evner til å betjene 

restkravet.  
d) Eventuell kausjonist er krevd, men verken kausjonisten eller debitor har økonomisk evne 

til å betjene kravet.  
e) Debitor adresse er ukjent i mer enn 1 år.  
f) Debitor har utvandret til et land Norge ikke har avtale med.  
g) Det er overveiende sannsynlig at inkasso eller videre innfordringstiltak vil gi negativt 

resultat.  
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h) Kommunen ved avtale har ettergitt gjeld, f.eks. ved utenomrettslig gjeldsordning, 

gjeldsforhandling eller konkurs, eller gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.  
i) Kravet er tapt i henhold til rettskraftig dom.  
j) Bobehandling av konkurs og gjeldsforhandling av aksjeselskap eller lignende er avsluttet.  
k) Skifte av insolvent dødsbo er avsluttet uten at arvingene har overtatt gjeld.  
l) Kravet er foreldet.  
m) Kravet er prekludert (bortfalt).  

 

 Krav som er konstatert tapt, men hvor kommunen har tvangsgrunnlag overfor debitor, 
overføres til langtidsovervåking. Dette med henblikk på at debitors økonomiske situasjon kan 
endres over tid.  

 Konstaterte tap der kommunens krav overfor debitor er bortfalt, slettes. Dette gjelder 
konstaterte tap nevnt under avsnitt 2.1, bokstavene fra h) til m). Sletting innebærer at videre 
innfordring av kravet avsluttes.  

 Som hovedregel skal tapet føres på det budsjettansvarsområde inntekten tidligere er ført. 
Eventuelle senere innbetalinger på konstatert tap inntektsføres på samme ansvarsområde 
som tapet tidligere er ført.  

 

7.4 FULLMAKTER  
Rådmannen har fullmakt til å ettergi beløpet når kravet anses for uerholdelig/tap er konstatert. 
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8 REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKT 
 

8.1 FORMÅL  
 Reglementet skal gi retningslinjer slik at alle investeringsprosjekt blir likt behandlet.  

 

8.2 DEFINISJON AV INVESTERINGSPROSJEKT  
 Varige driftsmidler som fast eiendom, bygninger, anlegg, inventar, utstyr, transportmidler, 

maskiner mv. som forventes brukt mer enn en regnskapsperiode (1 år). Anskaffelseskosten 
må være på minimum kr 100.000 (total anskaffelseskost for investeringsprosjektet i 
byggeperioden), og ha en økonomisk levetid på minst 3 år regnet fra anskaffelsestidspunktet.  

 
- Reglementet gjelder også utgifter til påkostning (jf. KRS 4 (F): «Avgrensningen 

mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet»).  
- Som påkostning klassifiseres utgifter som enten:  

 forlenger forventet økonomisk levetid til et anleggsmiddel,  
 øker kapasiteten eller funksjonaliteten  
 utvider eller endrer bruksområdet, utover utgifter som følger av normal slit 

og elde, anses å øke bruksverdien og klassifiseres som påkostning.  
 tiltak relatert til utvikling av potensialet i et anleggsmiddel. Dette kan være 

arbeider som utføres for å endre et anleggsmiddels funksjoner, arealbruk 
eller standard, samt arbeider som utføres for å heve anleggsmidlets 
attraktivitet og/eller verdi.  

 

 Det er imidlertid viktig å foreta en vurdering om det planlagte prosjektet er en investerings- 
eller et driftsprosjekt. Innkjøp som ikke er påkostninger, men er prosjekter som 
opprettholder eller tilbakefører utstyr og bygninger til opprinnelig stand er driftsprosjekter 
og skal ikke inn som investeringsprosjekt.  

 

8.4 BEHOVSUTREDNING  
 Rådmann har ansvaret for å ta initiativ til å legge fram investeringsbehov.  

 For investeringer over 10 000 000 kr skal det foreligge en utredning som inneholder:  
- Analyse med behov  
- Evt. funksjonsbeskrivelse og romprogram med netto arealbehov  
- Evt. alternativer om det enkelte arealbehov bør søkes realisert ved ombygging, 

tilbygg eller nybygg, eventuelt som del av et større investeringsprosjekt. Dette bør 
vurderes opp mot leie eller OPS (offentlig/privat samarbeid)  

- Lokalisering  
- Forventet kostnadsramme, herunder konsekvenser for driftsbudsjettet (rente- og 

avdragsutgifter, drifts- og framtidige vedlikeholdsutgifter)  
- Framdriftsplan  

 For investeringer mellom 100 000 – 10 000 000 kr 
- Analyse med behov 
- Evt. lokalisering 
- Kostnadsoverslag og evt. drifts- og fremtidige vedlikeholdsutgifter 
- Fremdriftsplan 
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8.5 POLITISKE VEDTAK FØR IGANGSETTING  
 Utgifter til investeringsprosjekt skal tas med ved rullering av økonomiplan.  

 Før investeringsprosjekt kan igangsettes må finansiering være i orden, og inntas i det enkelte 
budsjettår  

 Arbeid med forprosjekt og detaljprosjektering skal følge parallelt med prosessene.  

 Der kommunestyret vedtar investeringsprosjekt som innebærer stor grad av usikkerhet, skal 
rådmann rapportere fortløpende til kommunestyret (se eget punkt om løpende rapportering 
nr. 4.3), og eventuelt be om tilleggsbevilgning.  

 Det er budsjettet som er styrende for når en kan sette i gang prosjektet, og prosjektet skal 
være budsjettert på riktig år  

 Vedtaket skal inneholde:  
- Utgifter til forprosjektering der dette er påkrevd  
- Kostnadsramme for hele investeringsprosjektet basert på et realistisk utgiftsoverslag 

herunder konsekvenser for driftsbudsjettet inklusiv fremtidige forvaltnings, drifts- og 
vedlikeholdsutgifter.  

- Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsuavhengig. Man skal budsjettere med det 
man realistisk antar vil bli brukt det enkelte år, og årsbudsjettet er bindende for 
underordnede organer  

- Netto budsjettering er ikke tillatt. Uforutsette tilskudd eller gaver kan ikke brukes til 
å øke investeringsrammen uten kommunestyret sin godkjenning  

- Budsjettet (brutto utgifter og inntekter) skal være på enkeltprosjekt.  
- For alle enkeltinvesteringer over en total utgiftsramme på kr 100 000,- skal det 

oppgis forventet fremdriftsplan  
- Prosjektansvarlig skal oppgis  

 

8.6 OPPFØLGING AV INVESTERINGSPROSJEKT  
 For investeringsprosjekter som går over flere budsjettår må det tas inn i 

investeringsbudsjettet den delen av utgiftene til prosjektet som man forventer realistisk blir 
brukt i det aktuelle budsjettåret. Bevilgninger til resterende del av utgiftene til et flerårig 
prosjekt må deretter tas inn i de påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets framdrift. 
Videre må man regulere budsjettet for det som gjenstår som ubrukt dersom prosjektet 
fortsetter.  

 Investeringsprosjekter som ikke blir igangsatt i budsjettåret eller som drar uforholdsmessig 
langt ut i tid, skal vurderes på nytt i økonomiplan- og budsjettsammenheng.  

 Ved rullering av økonomiplanen skal det hvert år foretas en ny vurdering av det enkelte 
investeringsprosjekt med hensyn til lønns- og prisvekst og konsekvenser for driftsbudsjettet 
med hensyn til forvaltning, drift og vedlikehold  

 Prosjekteier - den som har tatt initiativet til investeringsprosjektet og utredet behovet) er 
ansvarlig for at prosjektet blir realisert.  

 Prosjekteier oppnevner byggekomite evt. styringsgruppe for prosjektet, der involverte parter 
skal være representert 

- Utfører (f.eks. prosjektleder teknisk eller ekstern konsulent) er ansvarlig for 
gjennomføring 

 Utøver er ansvarlig at punktene under blir gjennomført:  
o Framdriftsplan  
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o Økonomisk styring  

o Rapportering  

o Utarbeidelse av sluttregnskap  

 

 

8.7 FORPROSJEKT  
 Når det foreligger vedtak om forprosjekt skal den som er prosjektansvarlig utarbeide 

framlegg til spesifisert byggeprogram med overslag over totale utgifter.  

 Med bakgrunn i dette byggeprogrammet og utgiftsanslaget blir det:  
- Engasjert arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker egenkompetanse, 

alternativt tillyse arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende.  

- Opprettelse av prosjektgruppe som består av representanter fra den enheten som er 
involvert, samt en representant fra brukerne av den tjenesten som prosjektet 
vedkommer.  

 Det endelige materialet til forprosjekt skal inneholde:  
- Saksutredning.  

- Forprosjekttegninger.  

- Beskrivelse av bygningsmessig standard og tekniske installasjoner.  

- Anslag over utgifter på grunnlag av erfaringstall, framlagt i samsvar med kommunens 
gjeldende kontoplan. Anslag over utgifter skal omfatte eventuelle 
tomteutgifter/gebyr, inventar, utomhusanlegg, forventet lønns- og prisstigning i 
planleggings-/byggeperioden, samt beløp til kunstnerisk utsmykking.  

- Konsekvens for forvaltning, drift og vedlikehold etter ferdigstilling med forventet 
driftsbudsjettmessige endringer.  

- Forventet framdriftsplan for den videre prosjektering og bygging.  

- I saksframlegget bør det fremgå på hvilken måte man skal innhente anbud/tilbud.  
 

8.8 DETALJPROSJEKT  
 Detaljprosjektering igangsettes når forprosjektering er vedtatt av kommunestyret.  

 Dersom kommunestyrets utgiftsramme for hovedprosjektet er for lavt må saken legges fram 
for kommunestyret for ny politisk behandling før prosjektet igangsettes.  

 Før saken legges fram for kommunestyret skal en forsøke å finne løsninger slik at man kan 
gjennomføre investeringsprosjektet innenfor den opprinnelige utgiftsrammen.  

 Ved detaljprosjektering må en påse at:  
- Byggeløyve blir innhentet, herunder alle godkjenninger fra offentlige instanser  

- Anbud/tilbud på det planlagte arbeidet må innhentes innenfor gjelde regelverk og 
retningslinjer  

- Med bakgrunn i anbud/tilbud blir overslag over utgifter og framdriftsplan lagt fram 
for politisk behandling  
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8.9 BYGGESTART  
 Byggeleder engasjeres ved behov.  

 Før investeringsprosjektet starter opp skal kontrakt med entreprenør(er) og leverandør(er) 
være inngått.  

 Endelig framdrifts- og betalingsplan oversendes økonomi.  

 All finansiering må være på plass.  
 

8.10 OPPFØLGING I BYGGETIDEN  
 Det skal påses at byggearbeidet blir utført innenfor gjeldende regelverk og budsjettramme, 

samt at byggeregnskapet skal innrettes på en slik måte at man til enhver tid har full oversikt.  
 

8.11 PROSJEKTREGNSKAP  
 Det skal utarbeides prosjektregnskap for alle investeringsprosjekter. Budsjettvedtak som skal 

dekke flere investeringer skal føres med ulike prosjektnummer.  

 Det skal budsjetteres på lavest mulig nivå (brutto utgifter), slik at det er mulig å hente ut 
prosjektrapporter som gjør det mulig å analysere avvik mellom budsjett og regnskap. Når det 
gjelder finansiering anbefaler veileder om budsjettering av investeringer og avslutning av 
investeringsregnskap utgitt av KRD oktober 2011 en felles finansiering og ikke per prosjekt 
med unntak av øremerkede midler.  

 Prosjektregnskapet bør settes opp i henhold til spesifikasjonene i anbud/tilbud.  

 Prosjektregnskapet bør vise hva som er opprinnelig bevilgning, og hva som er tilleggs 
bevilget. Når det gjelder finansieringen anbefales det felles finansiering jf. punktet overfor.  

 Oppfølging av totalrammen på prosjektene skjer i prosjektregnskapet, og ikke ved 
årsbudsjettet. Rapporteringen skal skje med jevne mellomrom, og minst to ganger per år, 
dvs. per tertial i tillegg til årsregnskapet.  

 

8.12 TILLEGGSBEVILGNING  
 Dersom et investeringsprosjekt trenger tilleggsbevilgning skal det legges fram sak for 

kommunestyret med forslag til finansiering før budsjettet er brukt opp.  

 Rådmann får fullmakt til å stoppe et investeringsprosjekt dersom bevilgningen er brukt opp, 
og sak ennå ikke er lagt fram for kommunestyret.  

 

8.13 OVERTAKING  
 Investeringsprosjektet er ferdig når man har skrevet under overtakelsesforretning, eller at 

kjøper har overtatt det fulle ansvar (ansvar og risiko er overført).  

 Det skal utarbeides byggedokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold for 
byggeprosjekt før overtakelsesforretning gjøres.  
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8.14 LØPENDE RAPPORTERING AV REGNSKAPET GJENNOM ÅRET  
 Det skal foretas en løpende rapportering til kommunestyret. Rapporteringen skal skje med 

jevne mellomrom, og minst 3 ganger per år, dvs. per tertial.  

 Det skal redegjøres for utviklingen i inntekter og utgifter sammenholdt mot det vedtatte 
årsbudsjettet.  

 I den løpende rapporteringen skal det som et minimum vises påløpte utgifter (regnskaps 
tidligere år og hittil i år) og kostnadsramme (opprinnelig og justert budsjett), avvik samt 
endringer i prognose dersom det viser seg å være behov for å justere disse. I henhold til 
veileder om budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap utgitt av 
KRD oktober 2011 er det anbefalt at man kun skal fokusere på avvik fra budsjettet. Dette for 
å bedre skille mellom oppfølging av budsjett og oppfølging av selve prosjektregnskapet, som 
bør legges fram som egen sak.  

 Dersom det foreligger nevneverdige avvik fra årets budsjett skal rådmann fremme forslag til 
korrigerende tiltak.  

 Korrigerende tiltak fremmes som egen sak til kommunestyret.  
 

8.15 SLUTTREGNSKAP  
 Det skal utarbeides sluttregnskap for ethvert investeringsprosjekt  

 Investeringsprosjekter under 10 000 000 kr avsluttes i tertialrapporten. 

 Investeringsprosjekter over 10 000 000 kr skal: 

- Et sluttregnskap for investeringsprosjektene er den endelige avrapportering av 
prosjektets utgifter. Det skiller seg ut fra løpende rapportering ved at disse kan være 
summariske oppstillinger over alle investeringsprosjekter.  

- Prosjektregnskapene legges fram for kommunestyret.  

- Foruten å vedta sluttregnskapet skal det i tillegg gjøres en vurdering av utgiftene opp 
mot den justerte kostnadsrammen. Hvordan endte investeringsprosjektet i forhold til 
planene? Dette er sentral beslutningsinformasjon, og fremkommer i en egen kolonne 
for «avvik».  

- Sluttregnskap legges fram for kommunestyret senest 3 måneder etter at 
investeringsprosjektet er ferdig eller tatt i bruk.  

- Sluttregnskapet skal settes opp i henhold til spesifikasjonene i anbud/tilbud.  

- Sluttregnskapet skal vise hva som er opprinnelig bevilgning, og hva som er tilleggs 
bevilget, regnskap og avvik.  

 Dersom det påløper utgifter etter at sluttregnskapet er fremlagt, og dette ikke dekkes av 
garantibestemmelsene må eventuelle tilleggsutgifter hjemles i eget budsjettvedtak og 
rapporteres i samsvar med kommunens bestemmelser i henhold til dette reglementet.  

 Dekking av udekket/disponering av udisponert prosjektmidler gjøres i forbindelse med det 
enkelte års behandling av årsregnskapet, eventuelt i forbindelse med 
budsjettjusteringssaker. Heller ikke samlede besparelser vil være aktuelt å behandle i 
prosjektsammenheng.  
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8.16 FINANSIERING AV INVESTERINGSREGNSKAPET  
Årets investeringsutgifter skal finansieres med følgende finansieringskilder i prioritert rekkefølge:  

1. Årets investeringsinntekter (tilskudd og salg av anleggsmidler m.m.)  

2. Bruk av bundet investeringsfond  

3. Bruk av lånemidler  

4. Bruk av ubundet investeringsfond  

5. Bruk av disposisjonsfond direkte i investeringsregnskapet  

6. Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet  
 
Med unntak av midler som er reservert særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller avtale med 
giver brukes disse til felles finansiering av investeringsprosjektene, og fordeles ikke på 
enkeltprosjekter. 
 

8.17 FINANSIELLE LEIEAVTALER  
Finansielle leieavtaler skal behandles som øvrige investeringer, og må behandles av kommunestyret. 
 

8.18 BUDSJETTJUSTERING  
Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som 
årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet. Ved vesentlig 
svikt i budsjetterte inntekter eller ved vesentlig svikt i budsjetterte utgifter skal rådmann umiddelbart 
legge fram sak slik at kommunestyret får vedtatt nødvendige endringer i årsbudsjettet.  
 
Vedtak om endringer vil også være påkrevd selv om den totale budsjettbalansen ikke er forrykket.  
 
Forsinkelser eller forsering av investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets bevilginger 
innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det. Tilsvarende gjelder for forventninger om 
kostnadsøkninger/-reduksjoner eller inntektsreduksjoner/-økninger. Herunder må budsjetterte 
prosjekter som ikke iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår tas med i årsbudsjettet for 
påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse med en budsjettregulering. 
 

8.19 FULLMAKT TIL LÅNEOPPTAK  
Kommunestyret vedtar selv rammen for opptak av lån. For resterende bruk av lån benyttes ubrukte 
lånemidler, som må vedtas av kommunestyret.  
Rådmann delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelsene og øvrige rentebetingelser 
for nye lån til investeringsprosjekter i henhold til budsjettet, samt undertegne lånedokumentene. 
Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven § 50 nr. 7 a) 
 

8.20 NOTE OM INVESTERINGSPRSOSJEKTER  
 Som note til årsregnskapet skal det tas med en investeringsoversikt som viser større 

pågående prosjekter knyttet til nybygg og anleggsinvesteringer.  

 I veileder om budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap 
utgitt av KRD oktober 2011 bør noten inneholde oppstartsår, antatt ferdigstillelses 
år, regnskapsført tidligere år, regnskapsført i år og sum regnskapsført for 
enkeltprosjekter/rammer.  
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8.21 OPPLSYNINGER I ÅRSBERETNINGEN  
 Vesentlige avvik omtales i årsberetningen. Her vil det være aktuelt å omtale om årets 

avvik skyldes tidsforskyvning, kostnadsoverskridelser eller – besparelser, eller andre 
avvik fra forutsetningene i budsjettet. Vesentlige avvik fra totalkostnadsramme 
omtales særskilt.  

 Avvik fra budsjettet på inntektssiden knyttes til regnskapsskjema 2A, som er på 
totalnivå.  
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9 REGLEMENT FOR STARTLÅN 
OVERORDNETE RAMMER 

 Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 

107 om kommuner og fylkeskommuner, og forskrift om årsbudsjett, fastsatt av KRD 

15.12.00. 

 Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen (herunder kommunale 

foretak etter kommunelovens kapittel 11) og styret for interkommunalt samarbeid etter 

kommuneloven § 27. 

FORMÅL 

 Sikre stabile boforhold til husstander som har etableringsproblemer, og som trenger hel eller 

delvis finansiering fra kommunen. 

HVEM KAN FÅ LÅN 

 Startlån er behovsprøvd og kan omfatte: 

o Boliglåntakere med gjeldsproblemer 

o Barnefamilier 

o Enslige forsørgere 

o Funksjonshemmede 

o Flyktninger eller personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag 

o Andre husstander som har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon 

 Lånesøker skal dokumentere at husstanden sine fremtidige inntekter og eventuelle stønader 

er tilstrekkelige til å betale renter og avdrag på lån i tillegg til andre leveutgifter. 

HVA DET KAN LÅNES TIL 

 Kjøp av bosted 

o Desto mer vanskeligstilt husstanden er jo større del av finansieringen kan gis som 

startlån 

o For særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet brukes i kombinasjon med 

Husbankens etableringstilskudd 

o Det kan stilles krav om at søker stiller med minimum 10 % egenkapital av 

toppfinansieringen 

 Utbedring 

 Oppføring av bosted 

o Startlån kan brukes til toppfinansiering, sammen med grunnfinansiering fra 

Husbanken eller andre finansieringsinstitusjoner 

o Som hovedregel er det stilt krav om at søker stiller med minimum 10 % egenkapital 

av toppfinansieringen 

 Refinansiering 

o Startlån kan brukes til refinansiering av dyre lån for å unngå at søkeren må flytte fra 

hjemmet sitt 

 Forhåndsgodkjenning 
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o Kommunen kan gi skriftlig samtykke på at lånesøker vil få startlån, så lenge søker 

finner en egnet bolig med kjøpesum som er innenfor på forhånd avtalt sum og 

avtalte forutsetninger 

NÆRMERE OM BOSTEDET 

 Bostedet skal være rimelig og nøkternt i forhold til nivået som er i nærområdene. Akseptabel 

kjøpesum kan variere noe fra sted til sted. Særlig vil det kunne være aktuelt å godta høyere 

pris i et pressområde. For bosted i borettslag vil både kjøpesum og del av fellesgjeld bli lagt 

til grunn for vurderingen. 

LÅNESUM 

 Lånerammen fastsettes innenfor 100 % av kjøpesum, nybyggings-, eller utbedringskostnader 

pluss eventuelle omkostninger. Størrelsen på lånet vil også bli vurdert ut fra den enkelte 

søkers sin økonomi og andre långivere sine lånetildelinger.   

 Det gis normalt lån på inntil kr 3.000.000,-, men dette kan fravikes dersom søker kan 

dokumentere særskilte behov. 

RENTE- OG AVDRAGSVILKÅR 

 Låntaker vil til enhver tid blir tilbudt gjeldende rente- og avdragsvilkår som gjelder for 

Husbanken sine utlån, samt påslag i henhold til forskrift om startlån §6. 

 Låntaker kan velge mellom flytende eller fast rente (8 år). 

 Låntaker med flytende rente kan når som helst søke om fast rente. 

 Max. 50 års nedbetalingstid med 8 års avdragsfri periode. 

UTBETALING 

 Utbetaling kan først skje når lånedokumentene er sikret, og at det er tatt pant i bostedet. 

 Ved refinansiering skal kommunen sørge for at lånet får best mulig prioritet. 

 Dersom låntaker selger, leier bort eller på annen måte disponerer bostedet på en slik måte 

at forutsetningene for lånet blir vesentlig endret, kan kommunen kreve at lånet blir innbetalt 

straks eller med kortere avdragstid. 

KLAGE 

 Det kan klages på kommunen sitt vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån. 

Klagen må fremsettes skriftlig og grunngis. Det skal gå klart fram hvilken endring klageren 

ønsker. Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtak har kommet fram. Dersom klageren 

ikke får medhold, behandles klagen i tråd med kommunens saksbehandlingsregler. 

ENDRINGER I NEDBETALINGSPLAN 

 Kommunens saksbehandler kan innvilge avdragsfrihet for en periode inntil 3 år per lån 

 Saksbehandler kan innvilge en betalingsfri periode på inntil 3 måneder. 

FORHOLD TIL INNKREVENDE FORETAK 

 Det er inngått avtale mellom Lindorff AS v/ Låneadministrasjonen og Frøya kommune når 

det gjelder administrasjon og innkreving av startlån.  
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10 REGLEMENT FOR INNKJØP 
FORMÅL OG OMFANG 

Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Frøya kommune utføres i hht gjeldende 

lover, forskrifter og retningslinjer. Reglementet gjelder for alle innkjøp av varer, tjenester og bygge- 

og anleggsarbeider for eller på vegne av Frøya kommunes virksomheter. 

ANSVAR 

Rådmannen er ansvarlig for etablering, implementering og vedlikehold av dette reglementet. 

Rådmannen har ansvaret for både at alle medarbeidere som deltar i anskaffelser gjøres kjent med og 

følger reglementet, og at det er rutiner innenfor kommuneområdene som ivaretar reglementet. 

GENERELLE KRAV TIL INNKJØPSARBEIDET 

I reglementet gis det forklaringer på en del begreper som benyttes i punktene nedenfor, og bør av 

den grunn leses i sammenheng med den videre teksten. 

Ved planleggingen av en anskaffelse skal det tas hensyn til: 

 Anskaffelsens virkning på helse, miljø og sikkerhet 

 De avhendelses- eller kondemneringsproblemer som kan oppstå 

 Universell utforming med tanke på best mulig tilgjengelighet for flest mulig brukere. 

Alle anskaffelser skal: 

 Utføres i hht gjeldende lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. 

 Utføres i hht relevante gjeldende lover, forskrifter og standarder innenfor aktuelt fag, 

bransje eller sektor og gjeldende HMS regelverk 

 Utføres i hht kommunens til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer og med høy integritet. 

 Utføres i hht kommunens til enhver tid gjeldende alminnelige vilkår for kjøp av henholdsvis 

handelsvarer og tjenester. 

 Der det er mulig, vurderes ut fra det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. 

Kommunens leverandører må: 

 Oppfylle alle offentlige krav om registrering. 

 Til enhver tid være ajour med alle offentlige økonomiske krav. 

 Følge MVA-lovens retningslinjer for fakturaens innhold og beskrivelse. 

 Ha ordnede arbeidsavtaler med sine ansatte, og kan dokumentere dette 

 Skal ha lønns- og arbeidsvilkår som er i hht forskrift om offentlige anskaffelser 

Strategi mot svart økonomi og arbeidskriminalitet ved anskaffelser: 

1. Frøya kommune skal ikke ha svart økonomi eller arbeidslivskriminalitet i sine anskaffelser. 
2. Frøya kommune retter innsatsen mot dette der risikoen er størst. 
3. Frøya kommune går konkret til verks og sjekker at leverandører har alt på plass. 
4. Frøya kommune ønsker å begrense antall ledd i kontraktskjeden så mye som mulig. 
5. Frøya kommune setter store krav til fagkunnskap hos alle leverandører. 
6. Frøya kommune skal til enhver tid vite hvem som arbeider for oss. 
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7. Frøya kommune skal til enhver tid vite hvem det betales til. 
8. Frøya kommune kan når som helst kreve innsyn i relevante skatteopplysninger. 
9. Frøya kommune skal gjennomføre kontroller av leverandører 
10.  Frøya kommune skal bruke tilgjengelige verktøy og systemer for å unngå svart økonomi og 

arbeidslivskriminalitet. 
 

KJØPSTYPE INNDELING 

For at det skal bli enklere å forholde seg til reglementet, er kjøpene delt inn i typer. Beløpsgrensen 

skal praktiseres ut fra totalkostvurdering. Det er ikke tillatt å dele opp kjøp i prosjekter eller liknende 

for å komme under terskelverdiene. 

Den nasjonale terskelverdien som pr 2018 er på kr 1.3 millioner, gjelder for kommunen som i sin 

helhet skal vurderes i denne sammenhengen. Beløpsgrensene beregnes eksklusiv merverdiavgift 

 

VIKTIGE PRINSIPPER FOR INNKJØPSARBEIDET 

Nedenfor belyses viktige prinsipper som den enkelte innkjøper skal basere sine innkjøp på: 

 Konkurranseprinsippet. Ethvert kjøp skal så sant det er mulig baseres på konkurranse. Det er 

den enkelte innkjøper som er ansvarlig for å dokumentere at det skjer (og har bevisbyrden). 

 Forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. 

 Utvelgelse gjennom objektive og ikke-diskriminerende kriterier. 

 Likebehandling. Direkte eller indirekte forskjellsbehandling av tilbydere på grunn av deres 

nasjonalitet eller geografisk tilhørighet skal ikke finne sted. 

 Alle anskaffelsesprosesser skal utføres etter kommunens etiske retningslinjer og høy 

forretningsetikk. 

 Fortrolig saksbehandling. Det skal hindres at konfidensiell informasjon vedrørende 

anskaffelsesarbeidet kommer uvedkommende til kunnskap i hht lov om offentlige 

anskaffelser 

 Habilitet. Her gjelder forvaltningslovens regler om habilitet. 

 Ved anskaffelser med verdi større enn 100.000 NOK eks mva bør ikke saksbehandling og 

beslutninger ivaretas av en og samme person alene, men utføres med flere personer 

involverte i prosessen. Oppstår det uenighet mellom partene skal tvisten avgjøres av 

rådmannen. 

FORSIKRINGS-, BANK- OG STRØMAVTALER 

 Alle personforsikringsavtaler skal før inngåelse, fremlegges for arbeidstakerorganisasjonenes 

representanter i hht gjeldende hovedavtaler og tariffavtaler og deretter skal innstillingen 

fremlegges for formannskapet. 

 Pensjonsforsikring skal drøftes med arbeidstakerorganisasjonene før og underveis i 

kjøpsprosessen og skifte av pensjonsforsikringsleverandør skal alltid fremlegges for 

kommunestyret. 

 Rådmannen har fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av banktjenester. 

 Rådmannen har fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av strøm. 
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 Rådmannen har fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av forsikringer for bygg og 

anleggsmidler, herunder biler og maskiner o.l. 

Begrepsdefinisjoner 

Anskaffelse:  Et kjøp eller en forpliktelse om kjøp av varer, tjenester eller bygge- og 

anleggsarbeider. 

Engangskjøp:   Kjøp av en vare eller tjeneste som ikke utføres mer enn en gang i året. 

Nasjonal terskelverdi:  Den verdi som til enhver tid fastsettes i Forskrift om offentlige anskaffelser, 

som grensen oppad for direkte anskaffelse (ref. §1-2 i forskrift om off. 

anskaffelser, fra 1.1.07 ref. § 2-1). Verdien fastsettes av Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet og Controller oppdateres ved endringer i 

denne verdien. (Per 2018 er denne lik 1.3 mill NOK eks mva.) 

Økonomisk mest fordelaktig tilbud:  

Det tilbudet som for kommunen er mest fordelaktig mht totaløkonomi, hvor 

selve anskaffelseskostnaden og service-, bruks-, avhendings-, og 

tilleggskostnader som anskaffelsen forårsaker vurderes. 

 

Definisjon av de ulike kjøpstypene 

Små engangskjøp Med små engangskjøp menes akutte småanskaffelser som ikke kan 

planlegges eller samles opp på en samlefaktura og med verdi mindre eller lik 

1000,- NOK. Hensikten med denne bestemmelsen er å unngå fakturering av 

småbeløp, som påfører både kjøper og leverandør unødvendige 

behandlingskostnader. 

Mindre engangskjøp Mindre engangskjøp er engangskjøp med verdi mindre enn 100.000,- NOK 

eks. mva. Hensikten med denne bestemmelsen er at det ved kjøp av denne 

størrelsesorden ikke skal iverksettes mer omfattende prosedyrer enn det 

som er kostnadsmessig forsvarlig. Det skal likevel legges vekt på 

konkurranseprinsippet. 

Mellomstore engangskjøp: Mellomstore engangskjøp er engangskjøp med verdi mellom 100.000,- 

NOK eks. mva og den nasjonale terskelverdien. I slike tilfeller skal alltid 

Controller eller person med tilsvarende kompetanse på innkjøp kontaktes før 

forespørsler sendes ut. Det skal legges vekt på konkurranse- og 

likebehandlingsprinsippet, og det er krav om skriftlige tilbud som skal 

oppbevares i kontrollerbar tilstand, med skriftlig aksept av antatt tilbud. Det 

skal innhentes tilbud fra minst tre forskjellige leverandører så sant dette er 

praktisk mulig. Det skal føres en anskaffelsesprotokoll fra prosessen. 

Hensikten med denne bestemmelsen er at det ved kjøp av denne 

størrelsesorden ikke skal iverksettes mer omfattende prosedyrer enn det 

som er kostnadsmessig forsvarlig, samtidig som konkurranseprinsippet og en 

viss skriftlighet i prosessen ivaretas. 
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Store engangskjøp Engangskjøp med verdi større eller lik den nasjonale terskelverdien. I hht 

forskrift om offentlige anskaffelser er dette kjøp over den nasjonale grensen 

og det er spesielle rutiner som skal følges for dette. Controller eller en person 

med tilsvarende kompetanse på innkjøp skal alltid kontaktes i 

planleggingsfasen av en slik anskaffelse. 

Regelmessige leveranser: Er det regelmessige leveranser med verdi større eller lik 100.000,- NOK eks 

mva/år, skal valg av leverandør skje ifølge forskrift om off. anskaffelser og 

saken skal vurderes av Controller. Ved kjøp av denne typen bør det overveies 

om det er hensiktsmessig å komme fram til en flerårig rammeavtale for 

leveransen. I så tilfelle vil videre innkjøp av denne typen varer og tjenester 

falle inn under leveranse innenfor rammeavtaler. Er leveransene av mindre 

størrelse følges rutinen for mindre engangskjøp. 

Rammeavtaler Kommuneovergripende rammeavtaler på vegne av Frøya kommune kan kun 

inngås av Controller. Den samlede verdi av en planlagt flerårig rammeavtale 

er da grunnlaget for kjøp i hht mellomstore engangskjøp eller store 

engangskjøp. 
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11 REGLEMENT FOR ANVISNING 
OVERORDNETE RAMMER 

 Det skal foreligge anvisning før utbetaling skjer som innebærer kontroll av faktura/timeliste 

fra den som har anvisningsmyndighet. 

 Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen (herunder kommunale 

foretak etter kommunelovens kapittel 11) og styret for interkommunalt samarbeid etter 

kommuneloven § 27. 

FORMÅL 

 Ha en effektiv rutine for intern kontroll av kommunens utbetalinger. 

RETNINGSLINJER 

 Den som er delegert anvisningsmyndighet skal utpeke personer som skal attestere. 

 Rådmannen delegeres anvisningsmyndighet på alle områder. Fullmakten kan 

videredelegeres. Delegeringen fra rådmannen kan gjøres fast eller for et avgrenset tidsrom. 

 Den som er delegert anvisningsmyndighet fra rådmannen kan videredelegere sin fullmakt. 

Delegeringen kan gjøres fast eller for et avgrenset tidsrom. 

SKJEMA FOR DELEGERING AV ANVISNINGSMYNDIGHET 

 Den som deleger anvisningsmyndighet må fylle ut” Skjema for delegering av 

anvisningsmyndighet” Skjemaet skal fylles ut i ett eksemplar og sendes regnskapsansvarlig. 

 Anvisningsmyndigheten er ikke gjeldene før regnskapssansvarlig har mottatt skjemaet for 

delegering av anvisningsmyndighet. 

BEGRENSNINGER I ANVISNINGSMYNDIGHETEN 

 Anvisningsmyndigheten gjelder ikke ved anvisning av egne regninger, eller hvor inhabilitet 

kan bli gjort gjeldende. I slike tilfeller skal anvisningen foretas av overordnet 

anvisningsmyndighet (Eksempel: Rådmannen anviser neste ledernivås regninger/ 

refusjonskrav. Ordfører anviser rådmannens egne regninger). 

 Anvisning og regnskaps-/lønnsregistrering skal ikke foretas av samme person. 

 Samme person kan ikke både attestere og anvise samme faktura/timeliste. 

OPPHØR AV ANVISNINGSMYNDIGHET 

 Regnskapsansvarlig skal straks ha melding nå anvisningsmyndighet opphører, for eksempel 

ved opphør av tjenesteforhold, endringer o.l. 

 Dersom utøvelse av delegert anvisningsmyndighet ikke tilfredsstiller de krav som stilles til 

god intern kontroll (jfr. foranstående punkter), skal dette rapporteres til vedkommende 

leder. 

 

 

 



Økonomireglement for Frøya kommune 
 

Økonomireglement for Frøya kommune  
Revidert 25.10.2018 

Ansvarlig for ajourhold: rådmann  

 
 

ATTESTASJON 

 Den som attesterer skal påse at: 

o Levering er i samsvar med bestilling 

o Varemottak/utført tjeneste stemmer med fakturaen 

o Pris og betalingsbetingelser er i henhold til innkjøpsavtale 

o Arbeidet er utført og at timetallet er korrekt 

o Anvisningsblanketten er utfylt 

o Varer er inventarført der dette er aktuelt 

o At Lov om offentlige anskaffelser er ivaretatt 

ANVISNING 

 Den som anviser skal påse at: 

o Disponeringen av budsjettmidlene er formelt, reelt og økonomisk i orden 

o Attestasjon og kontroll er foretatt av personer som er tillagt denne oppgaven 

o Det er budsjettmidler 

o Det foreligger fullstendig oversikt over hvilke kontrakter som legger bindinger på 

budsjettbevilgningene ut driftsåret 
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12 UTARBEIDEDE RUTINER 

12.1 INNKJØPSRUTINER 

RUTINER FOR INNKJØP AV VARER, TJENESTER OG BYGGE-OG 

ANLEGGSARBEIDER TIL FRØYA KOMMUNE 

Formål og omfang 

Formålet med rutinen er å sikre at innkjøp av varer, tjenester, bygge- og anleggsvirksomhet på vegne 

av Frøya kommune skjer i hht enhver tid gjeldende innkjøpsreglement og de til enhver tid gjeldende 

og relevante lover med tilhørende forskrifter. Vedlegg 1 gir en oversikt over hvilke forskrifter som 

gjelder i forbindelse med lov om offentlige anskaffelser. 

Ansvar 

Controller er ansvarlig for etablering, implementering og vedlikehold av denne rutinen. 

Virksomhetslederne har ansvaret for at alle medarbeidere som deltar i anskaffelser gjøres kjent med 

og følger denne rutinen og innkjøpsreglementet. 

Medarbeidere som deltar i anskaffelser er forpliktet til å følge det til enhver tid gjeldende reglement 

og rutiner for Frøya kommune 

Oppgavefordeling 

Ved behov for forklaring til enkelte av begrepene i rutinen, vises det til begrepsdefinisjoner i 

innkjøpsreglementet, samt forklaringer på siste side i rutinebeskrivelsen. 

Ulike kjøpstyper er definert for å forenkle rutinene basert på beløpsgrenser. Beløpsgrensene skal 

praktiseres ut fra totalkostvurdering. Det er ikke tillatt å dele opp kjøp i prosjekter eller liknende for å 

komme under eksempelvis den nasjonale terskelverdi og det er kommunen som helhet som skal 

vurderes i denne sammenhengen. 

Beløpsgrensene beregnes med unntak av små engangskjøp, eksklusiv merverdiavgift (MVA). 

Definisjonen av de ulike kjøpstypene med beløpsgrenser er fastsatt i innkjøpsreglementet til Frøya 

kommune. 

Virksomhets- og avdelingslederes oppgaver 

I tillegg til ansvarsdelingen i kjøpstypene nedenfor, har virksomhetsledere ansvaret for følgende 

oppgaver: 

 Å utpeke medarbeidere som bestiller mot inngåtte avtaler og utføre engangskjøp i hht 

denne rutinen. 

 Påse at alle kjøp utføres i hht relevante gjeldende lover, forskrifter og Norske Standarder 

innenfor aktuelt fag, bransje eller sektor og gjeldende HMS regelverk 

 Påse at alt anskaffelsesarbeid utføres innenfor kommunens etiske retningslinjer og 

innkjøpsreglement 

Kontrollere at mottatte varer/tjenester er uten feil og mangler og mot leveringsslipp/vedlagte 

pakkseddel, avvik noteres på dokumentet og meldes til aktuell leverandør. 
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 Påse at faktura blir betalt ved forfall. 

 Ansvar for retur til leverandør ved eventuelle feilsendinger/ reklamasjoner. 

 Utføre fakturakontroll mot pakkseddel og avtalt pris og innkjøpsreglement. 

 Enhver regning, nota eller faktura skal være nummerert og inneha minimum følgende 

opplysninger: 

o Leverandørens navn og adresse og organisasjonsnummer. Er faktura belagt med mva 

må leverandørs org.nr også inkl. bokstavene MVA 

o Kjøperens navn og adresse 

o Klar beskrivelse av vare / tjeneste 

o Klar beskrivelse av kvantum eller omfanget av det som er levert 

o Klar beskrivelse av vederlaget (summen) som er betalt for varen / tjenesten 

o Ved avtalte rabatter skal disse klart fremgå 

o Ved benyttelse av A-konto skal avregning av denne klart fremgå 

o Klar angivelse av stedet der varen er levert eller tjenesten ytet 

o Bestillers navn 

 Kontrollere at det er budsjettdekning for det aktuelle behovet. 

 Utarbeide eventuelt konkurransegrunnlag i samarbeid med Controller, når dette er 

nødvendig. 

 Definere behov og utarbeide teknisk spesifikasjon og kvalitetsspesifikasjon ved store eller 

mellomstore engangskjøp. 

 Gjøre seg kjent med og overholde kommuneovergripende rammeavtaler. 

- Varer som ligger innenfor en inngått rammeavtale skal rekvireres i henhold til 

rammeavtalens bestemmelser. 

- Det er kun unntaksvis ved tvingende objektive grunner at man kan gå utenom 

rammeavtalen. Grunnen må kunne dokumenteres senere. 

- En rammeavtale er et bindende dokument både for kjøper og leverandør, og skal 

overholdes. 

 Små engangskjøp (akutte småanskaffelser med verdi mindre eller lik 1000,- NOK). 

- Slike kjøp skal begrenses til akutte småanskaffelser som ikke kan planlegges eller 

samles opp på en samlefaktura. 

- Ved slike kjøp skal varen(e) betales mot kvittering som viser vareslag, mengde og 

pris. Kassebilaget skal være original fra leverandøren. 

- Utgiftene til små engangskjøp refunderes via reiseregning. Ved flere små 

engangskjøp innenfor samme måned skal disse samles i samme reiseregning. 

Controllerens oppgaver 

I tillegg til ansvarsdelingen i kjøpstypene nedenfor har Controller ansvaret for følgende oppgaver: 

 Utarbeide og inngå kommuneovergripende innkjøpsavtaler. 

 Følge opp og evt. reforhandle inngåtte kommuneovergripende avtaler. 

 Periodisk å evaluere inngåtte kommuneovergripende avtaler. 

 Benytte juridisk forsvarlige kontrakter. 

 Gi rådgivning og kvalitetssikring til andre i kommunen som forbereder anskaffelser. 
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 Kvalitetssikre og eventuelt å utarbeide konkurransegrunnlag vedrørende kjøp på kommunens 

vegne og kunngjøre disse i hht gjeldende regelverk for anskaffelser over nasjonal 

terskelverdi. 

 Vurdere riktig anskaffelsesprosedyre og kvalitetssikre gjennomføringen av denne i hht 

gjeldende regelverk for anskaffelser over nasjonal terskelverdi. 

 Gi råd og eventuelt lede og gjennomføre evt. leverandørforhandlinger. 

 Kvalitetssikre og eventuelt å utarbeide kontrakter /rammeavtaler 

 Tilgjengeliggjøre informasjon om nye kommuneovergripende avtaler. 

Avtalevilkår 

Som minimum skal en avtale være skriftlig og inneholde tilbudsforespørsel/konkurransegrunnlaget 

med kommunens alminnelige vilkår for kjøp av handelsvarer/tjenester, antatt tilbud og presisering av 

eventuelle avklaringer. For områder hvor det er utarbeidet norske standarder (NS) eller statens 

standardkontrakter søkes disse benyttet. Endringer i avtaler skal som regel skje skriftlig 

Beskrivelse av rutiner for de ulike kjøpstypene 

Rutinebeskrivelse for mindre engangskjøp 

Dette omfatter kjøp i følgende størrelsesorden: Verdi mindre enn 100.000,- NOK eks MVA. 

Se vedlegg 1, Flytskjema for mindre engangskjøp, som gir en kort beskrivelse av flyten i oppgavene. 

Tabellen nedenfor angir hvilke oppgaver som skal utføres og av hvem. 

Gjennomføring av mindre engangskjøp 

Nr Oppgave/medvirker 

 

M
ed

ar
b

ei
d

er
 

ih
h

t.
 f

u
llm

ak
t 

A
n

sv
ar

lig
 

le
d

er
 

C
o

n
tr

o
lle

r 

1 Vurdering av verdi på anskaffelsen x   

2 Utarbeide leverandøruavhengig beskrivelse av produkt/tjeneste x   

3 Kontrollere at budsjettmidler foreligger  x  

4 Utarbeide leverandøruavhengig teknisk/kvalitets spesifikasjon i 

overensstemmelse med relevante gjeldende lover og forskrifter 

x   

5 Identifisere leverandører x   

6 Sende forespørsel til minst 3 ulike leverandører i hht FK alminnelige retningslinjer 

for kjøp av handelsvarer evt ditto for tjenester, der dette er praktisk mulig 

x   

7 Motta tilbud/ registrere priser, avvik x   

8 Evaluere tilbud ut fra anskaffelses-, service-, bruks-, tilleggs og 

avhendingskostnader  

x   

9 Velge det økonomisk mest fordelaktige tilbud x   
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10 Oppbevare navn på forespurte leverandører, deres priser og underlag for valg i 

kontrollerbar tilstand 

x   

11 Signere bestilling / kontrakt (x) x  

(x) angir hvem som sekundært kan utføre oppgaven etter nærmere avtale. 

 

Rutinebeskrivelse for mellomstore engangskjøp 

Dette omfatter kjøp i følgende størrelsesorden: Verdi mellom 100.000,- NOK eks MVA og nasjonal 

grenseverdi.  

Se vedlegg 2, flytskjema for mellomstore engangskjøp, som gir en kort beskrivelse av flyten i 

oppgavene. Tabellen nedenfor angir hvilke oppgaver som skal utføres og av hvem. 

Gjennomføring av mellomstore engangskjøp 

Nr Oppgave/medvirker 

M
ed

ar
b

ei
d

e

r 
A

n
sv

ar
lig

 

le
d

er
 

C
o

n
tr

o
lle

r 

1 Vurdering av verdi på anskaffelsen x   

2 Utarbeide leverandøruavhengig beskrivelse av produkt/tjeneste x   

3 Kontakte Controller x   

4 Samle behov og vurdere videre prosedyrevalg   x 

5 Kontrollere at budsjettmidler foreligger (x) x  

6 Utarbeide leverandør uavhengig teknisk/kvalitets spesifikasjon i overensstemmelse 

med relevante gjeldende lover og forskrifter 

x   

7 Identifisere leverandører x   

8 Sende skriftlig forespørsel til minst 3 ulike leverandører i hht SK alminnelige 

retningslinjer for kjøp av handelsvarer evt ditto for tjenester. 

x   

9 Motta skriftlige tilbud/ registrere priser, avvik x   

10 Evaluere tilbud ut fra anskaffelses-, service-, bruks-, tilleggs og 

avhendingskostnader  

x (x)  

11 Velge det økonomisk mest fordelaktige tilbud, dersom mulig x x  

12 Oppbevare navn på forespurte leverandører, deres priser og underlag for valg i 

kontrollerbar tilstand 

x   

13 Ferdigstille anskaffelsesprotokoll, se vedlegg 5 x   
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14 Motta skatteattester fra valgt leverandør, ikke eldre enn 6 måneder (attest både 

fra skatteoppkrever og fylkesskattefogd) 

x   

15 Dersom kontrakten gjelder tjeneste- eller bygg- og anleggsvirksomhet, motta utfylt 

HMS-egenerklæring fra valgt leverandør 

x   

16 Signere bestilling / kontrakt  x  

(x) angir hvem som sekundært kan utføre oppgaven etter nærmere avtale.   

 

Rutinebeskrivelse for store engangskjøp 

Dette omfatter kjøp i følgende størrelsesorden: Verdi større eller lik nasjonal terskelverdi. 

Se vedlegg 3, Flytskjema for store engangskjøp, som gir en kort beskrivelse av flyten i oppgavene. 

Tabellen på neste side angir hvilke oppgaver som skal utføres og av hvem. 

Gjennomføring av anskaffelsesprosedyre ved samlet verdi over nasjonal terskelverdi 

Nr Oppgave/medvirker M
ed

arb
eid

er 

A
n

svarlig 

led
er 

C
o

n
tro

ller 

1 Vurdering av verdi på anskaffelsen X   

2 Utarbeide leverandøruavhengig beskrivelse av produkt/tjeneste X   

3 Kontakte Controller X   

4 Samle behov hvis nødvendig   X 

5 Kontrollere at budsjettmidler foreligger  X  

6 Vurdere hvilken forskrift som kommer til anvendelse X   

7 Vurdere og velge anskaffelsesprosedyre, herunder kvalitetssikre 
forskriftsanvendelse 

   
X 

8 Utarbeide leverandør-uavhengig teknisk/kvalitets spesifikasjon i 
overensstemmelse med relevante gjeldende lover og forskrifter 

 
X 

  

9 Godkjenne teknisk / kvalitets spesifikasjon  X  

10 Utarbeide prisskjema X   

11 Utarbeide endelig konkurransegrunnlag, bestående av generell del, 
krav-spesifikasjon, prisskjema, alminnelige innkjøpsvilkår, skjema for 
HMS-erklæring og kopi av kunngjøring, som skal kvalitetssikres av 
innkjøpssjefen 

 
X 

  
(X) 

12 Utarbeide kunngjøring med tilhørende frister som skal kvalitetssikres av 
Controller 

X  (X) 

13 Legge ut kunngjøring i Doffin - Database for offentlige innkjøp X  (X) 

14 Logge interessenter og sende ut konkurransegrunnlag X  (X) 

15 Motta tilbud (i uåpnet tilstand) X  (X) 

16 Utarbeide protokoll for tilbudsåpning X  (X) 

17 Foreta tilbudsåpning, fylle ut åpningsprotokollen. NB! alltid 2 
representanter for FK som utfører dette 

 
X 

  
(X) 

18 Utarbeide anskaffelsesprotokoll  X  (X) 
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19 Vurdere å foreta eventuelle avvisning, skal alltid kvalitetssikres av 
Controller 

 
X 

  
(X) 

20 Vurdere kvalifikasjonskriterier og foreta eventuell tilbudsforkastelse X  (X) 

21 Foreta eventuelle avklaringer der det er tillatt X  (X) 

22 Foreta forhandlinger der det er tillatt X  (X) 

23 Vurdere tilbudene i fht tildelingskriteriene i Konkurransegrunnlaget X  (X) 

24 Utføre innstilling X  (X) 

25 Godkjenne innstilling, foreta tildeling  X  

26 Meddelelse til samtlige tilbydere om tildeling med begrunnelse for 
valget, med ca. 10 dagers klagefrist 

 
X 

  
(X) 

27 Foreta evt. kontraktsavklaringer (signering skal ikke gjøres før etter 
klagefristens utløp 

 
X 

  
(X) 

28 Signere kontrakt / rammeavtale  X (X) 

29 Foreta tildelingskunngjøring der dette er påkrevet X  (X) 

30 Anskaffelsesprotokoll ferdigstilles X  (X) 

31 Anskaffelsesprotokoll oppbevares i kontrollerbar tilstand X  (X) 

32 Gjøre avtalen kjent internt i kommunens administrasjon X  (X) 

(x) angir hvem som sekundært kan utføre oppgaven etter nærmere avtale. 

 

Regelmessige leveranser 

Er det regelmessige leveranser med verdi større enn 100.000,- NOK eks mva/år, skal valg av 

leverandør skje ifølge forskrift om off. anskaffelser og saken skal vurderes av Controller. Ved kjøp av 

denne typen bør det overveies om det er hensiktsmessig å komme fram til en flerårig rammeavtale 

for leveransen. Den samlede verdi av en planlagt flerårig rammeavtale er da grunnlaget for kjøp i hht 

mellomstore engangskjøp eller store engangskjøp. 

I så tilfelle vil videre innkjøp av denne typen varer falle inn under leveranse innenfor rammeavtaler. 

Er leveransene av mindre størrelse følges rutinen for mindre engangskjøp. 

Det er kun Controller som kan inngå kommuneovergripende rammeavtaler på vegne av Frøya 

kommune. 

Ved konkurranse om kommuneovergripende rammeavtaler med antatt samlet verdi over nasjonal 

terskelverdi utnevnes en brukergruppe som deltar i anskaffelsesprosessen. Denne gruppen erstatter 

medarbeider og ansvarlig leder i rutinen store engangskjøp. 
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Begrepsdefinisjoner 

I tillegg til begrepsdefinisjonene i innkjøpsreglementet, gjelder følgende definisjoner: 

Anskaffelse:  Et kjøp eller en forpliktelse om kjøp av varer, tjenester eller bygge- og 

anleggsarbeider. 

Engangskjøp:  Kjøp av en vare eller tjeneste som ikke utføres mer enn en gang i året. 

Nasjonal terskelverdi:  Den verdi som til enhver tid fastsettes i Forskrift om offentlige anskaffelser, 

som grensen oppad for direkte anskaffelse (ref. § 11-2 / § 2-1 (2) i forskrift om off. 

anskaffelser). Controller oppdateres ved endringer i denne verdien.  

Økonomisk mest fordelaktig tilbud: Det tilbudet som for kommunen er mest fordelaktig mht 

totaløkonomi, hvor selve anskaffelseskostnaden og service-, bruks-, avhendings-, og 

tilleggskostnader som anskaffelsen forårsaker, vurderes. 

Kunngjøring:  Offentliggjøring i hht forskriftene i nasjonal- og eventuelt europeisk 

kunngjøringsdatabase. 

Terskelverdi:  Den verdi som til enhver tid fastsettes av departementet for når anskaffelser skal 

utlyses i hele EØS-området. Innkjøp oppdateres ved endringer i denne verdien. 

Tilbydere:  De firmaer som har levert bindende tilbud til Frøya kommune i en pågående 

anskaffelsesprosess. 

Regelmessige leveranser: Kjøp som foretas oftere enn en gang årlig. 

Controller:  Controller er her ment som et begrep og referert til som rolle. 
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VEDLEGG: 

Vedlegg 1: Flytskjema for mindre engangskjøp 

Sjekk alltid først om det allerede finnes en rammeavtale for produktet / produktområdet? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 2. Flytskjema for mellomstore engangskjøp 

Betales kontant, 
refusjon mot 
original kvittering 

Verdi større enn 1.000,- 

Pris forespørsel til minst 3 ulike 
leverandører (dersom det finnes), 
med utgangspunkt i Frøya 
kommunes alminnelige 
retningslinjer for kjøp av 
handelsvarer evt. ditto for 
tjenester. 

Verdi større eller lik 100.000,-  

Nei 

Ja 

Ja 

Benytt skjema på vedlegg 3 
og ta kontakt med Innkjøp. 

Tilbud vurderes ut fra 

anskaffelses-, service-, 

bruks-, tilleggs-, og 

avhendingskostnader 

Det økonomisk mest 
fordelaktige tilbud velges. 

Navn på forespurte 
leverandører, deres pris og 
underlag for tildeling skal 
oppbevares i kontrollerbar 
tilstand 

Nei 
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Sjekk alltid først om det allerede finnes en rammeavtale for produktet / produktområdet? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 3: Flytskjema for store engangskjøp 

Verdi større eller lik 1.300.000,-  

Nei 

Behov defineres, og 

krav spesifiseres 

Til Controller 

Ingen 
andre 
med 
samme 
behov? 

Ja 

Behov 
samles 

Nei 

Utarbeide en kravspes. med leverings- og betalingsbetingelser med 
utgangspunkt i FK alminnelige retningslinjer for kjøp av handelsvarer 
evt. ditto for tjenester. Forespørsel sendes til minst 3 leverandører 
(dersom det finnes) 

Tilbud vurderes ut bl.a. anskaffelses-, service-, bruks-, 

tilleggs-, og avhendingskostnader og miljøhensyn 

Det økonomisk mest 
fordelaktige tilbud velges. 

Den lille 
anskaffelsesprotokollen 
ferdigstilles. 
 
Protokollen og samtlige tilbud 
skal oppbevares i kontrollerbar 

tilstand.  

Benytt vedlegg 4 

flytskjema for store 

engangskjøp 

 

Ja 
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Sjekk alltid først om det allerede finnes en rammeavtale for produktet / produktområdet. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Verdi større eller lik 1.300.000,-  

Behov defineres, og 

krav spesifiseres 

Nei Benytt flytskjema for 
mellomstore engangskjøp 

Controller 

Vurdere hvilken forskrift og 

hvilken del i forskrift, som 

kommer til anvendelse. 

Kvalitetssikre vurdering og 

valg av anskaffelsesprosedyre 

Utarbeide 

konkurransegrunnlag 

Fortsettelse neste side 

Kvalitetssikre 

konkurransegrunnlag mht 

innkjøpsfaglige vilkår og 

anskaffelsesprosedyre 

Controller  
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Avvisning, avklaring, evt. 

forhandling 

Fortsettelse fra forrige side  

Utarbeide anskaffelsesprotokoll 

Vurdere tildelingskriteriene 

og velge leverandør.  

Utarbeide kunngjøring(er) og 

frister 

Tilbudsåpning 

Fortsettelse neste side 

Kvalitetssikre kunngjøring 

Kvalitetssikre eventuell 

avvisning eller 

tilbudsforkastelse 

Controller 

Controller 
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Meddelelse til samtlige tilbydere om 

tildeling med begrunnelse og ca. 10 

dagers klagefrist. 

Kontrakts avslutning og signering 

etter klagefristens utløp 

Evt kunngjøring av tildeling 

Anskaffelsesprotokoll ferdigstilles 

og oppbevares i kontrollerbar 

tilstand 

Fortsettelse fra forrige side  
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1  Finansreglement for Frøya kommune 

Kommunestyret gir jmf Kommuneloven (1992) § 52 samt Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners 
finansforvaltning (2009) regler for kommunens finansforvaltning herunder: 

 

 Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 

 Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler 

 Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva  
 
Reglementet gjelder for Frøya kommune, herunder virksomheter i kommunale foretak jmf Kommuneloven kap 
11 og interkommunalt samarbeid jmf Kommuneloven § 27.  
 
Ekstern kontroll av kommunens rutiner for finansforvaltning foretas av den kommunale revisjon eller 
uavhengig instans med dokumentert kompetanse. Likeledes skal fremtidige nye finansreglement kvalitetssikres 
av nevnte organ før vedtak i Kommunestyret.  
 
Reglementet skal vedtas minst én gang i hver kommunestyreperiode. Reglementet erstatter alle tidligere regler 
og instrukser for kommunens finansforvaltning. 

1.1 Formål og målsetning med kommunens finansforvaltning 

Frøya kommune har følgende formål med finansforvaltningen:  
  
1. Søke å oppnå størst mulig grad av forutsigbarhet knyttet til netto finanskostnad 
 
Kommunen har følgende målsetninger med finansforvaltningen: 
 
1. Til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet for å dekke løpende forpliktelser 
2. For ledig likviditet søke å oppnå konkurransedyktig avkastning, samtidig som risiko knyttet til dette skal 

være definert og begrenset  
3. Ha et bevisst forhold til samsvar mellom løpetid på finansiering og investering 
4. Søke å oppnå lavest mulig finansieringskostnad til akseptabel risiko  
5. Opprettholde et tilstrekkelig bufferfond for å ta høyde for svingninger i finansmarkedene 
6. Søke å oppnå avkastning på langsiktige finansielle aktiva som i gjennomsnitt er 2,1 % - poeng høyere enn et 

risikofritt alternativ til akseptabel risiko  
 
Bidrag fra samlet finansforvaltning skal i minst mulig grad være utslagsgivende for kommunens 
tjenesteproduksjon for øvrig. Kommunens målsetning er å være driftsuavhengig av avkastningen fra langsiktige 
finansielle aktiva. Kommunen skal forvalte sine finansielle midler på en best mulig måte gjennom at det til 
enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til midlenes investeringshorisont og ønsket risikoprofil, samt mulighetene for 
å oppnå en tilfredsstillende avkastning og lavest mulig finansieringskostnad. Dette forutsetter realistiske 
budsjettanslag gjennom ordinær budsjettprosess.  

1.2 Generelle rammer og begrensninger for forvaltningen 

Kommunens finansreglement gir generelle rammer for samlet finansforvaltning. For hver enkelt 
forvaltningstype (ref kapittel 2, 3 og 4) er det utarbeidet retningslinjer og begrensninger med bakgrunn i 
kommunens målsetninger for disse. Finansreglementet har både for samlet forvaltning og for hver enkelt 
forvaltningstype særlig fokus på tillatt risikonivå, krav til risikospredning og tillatte finansielle instrumenter. 
Finansreglementet er utarbeidet med bakgrunn i kommunens egen vurdering av vesentlig risiko både for 
samlet forvaltning og for hver enkelt forvaltningstype. 

1.3 Budsjettdisposisjoner og bufferfond  

For å oppnå formål og målsetninger med finansforvaltningen er det for gjeldsporteføljen (kapittel 3) og 
langsiktige finansielle aktiva (kapittel 4) etablert målsetninger om bufferfond. Disse skal over tid øke 
forutsigbarheten i måloppnåelsen, samt sikre at kommunens tjenesteproduksjon blir mindre sårbar for 
svingninger i finansmarkedene, eksempelvis endring i rentenivå og fall i aksjemarkedene. Bufferfondet 
etableres som disposisjonsfond, og bør kun benyttes til de formål fondene er etablert.  
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Kommunens målsetning er at bufferfondet for langsiktige finansielle aktiva skal utgjøre minimum 10 % av 
porteføljens opprinnelige innskudd, KPI justert for hvert år. Bufferfondet består av bufferfond som 
disposisjonsfond og avkasting som en del av porteføljens markedsverdi. Kommunen skal søke å benytte et 
utbytteprinsipp fra bufferfondet. Dette innebærer at midler skal være opptjent og balanseført før anvendelse. I 
budsjettprosessen skal kommunen angi et forsvarlig uttaksnivå kommende år basert på bufferfondets 
størrelse. Et tilstrekkelig bufferfond vil over tid sikre at uttak av avkastning fra langsiktig finansielle aktiva blir 
mindre påvirket av svingninger i årlig avkastning.  

1.4 Rapportering 

Rådmannen skal minst tre ganger pr år (inkl pr 31.12) rapportere status for kommunens finansforvaltning til 
Kommunestyret. Finansrapporteringen inngår som en del av den generelle økonomirapporteringen. Innhold i 
rapporteringen er spesifisert i pkt 2.4, 3.7 og 4.7. Ved vesentlige endringer skal Kommunestyret orienteres så 
raskt som mulig: 
 

 Finansieringskostnad eller avkastning avviker negativt fra budsjett og en forventer ikke at dette rettes opp i 
løpet av budsjettåret 

 Det har oppstått avvik mellom krav og rammer i finansreglementet og faktisk forvaltning 

1.5 Ansvar og fullmakter 

Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning og fastsetter: 
 

 Kommunens formål og målsetninger for forvaltningen 

 Finansforvaltningens sammenheng med kommunens øvrige aktivitet (økonomiplan) 
 
Kommunestyret delegerer til Rådmannen å utføre finansforvaltningen innenfor kommunens finansreglement, 
samt Kommunelovens alminnelige regler for saker av ikke prinsipiell betydning. Rådmannen skal vurdere 
hvorvidt saker er å anse som prinsipielle ut fra avgjørelsens karakter og konsekvenser for kommunen.  
Rådmannen skal særlig legge vekt på at finansforvaltningen følger fastsatte rammer og formål, samt skjer 
innenfor kommunens vurdering av vesentlig finansiell risiko både for enkeltplasseringer og for samlet 
finansforvaltning. Ved eventuelle avvik mellom faktisk forvaltning og reglement, skal Rådmannen så raskt som 
mulig fremlegge en plan for håndtering av dette. Rådmannen skal løpende vurdere finansreglementes 
egnethet. Det tilligger Rådmannen å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglement. Bruk av eksterne 
rådgivere påvirker ikke ansvarsforholdene i kommunens finansforvaltning. Rådmannen skal påse at kommunen 
har gode dokumentasjonsrutiner på vurderinger og avgjørelser som foretas rundt finansforvaltningen. 
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2 Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 

Ledig likviditet er kommunens kontanter, bankinnskudd og verdipapirer, uavhengig av gjenstående løpetid. 
Midler spesifikt definert som langsiktig finansielle aktiva inngår ikke.  

2.1 Formålet og målsetning med forvaltningen 

For kommunen er kravet til lav finansiell risiko og god likviditet i plasseringene viktigere enn ønsket om høy 
avkastning for midlene. Kommunen har følgende målsetninger med plassering og forvaltning av ledig likviditet 
og andre midler beregnet for driftsformål: 
 
1. Til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet for å dekke løpende forpliktelser1 
2. For ledig likviditet søke å oppnå konkurransedyktig avkastning, samtidig som risiko knyttet til dette skal 

være definert og begrenset  
 
Ved forvaltning av kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal Hovedbank 
benyttes. Rådmannen skal regelmessig vurdere eksisterende betingelser opp mot alternative banker og/ eller 
plassering i verdipapirfond med tillatt risikoprofil. Dette gjelder hovedsakelig for midler som har en 
brukshorisont ut over tre måneder. Ved plasseringer av ledig likviditet utenfor Hovedbank skal kommunen påse 
at rammene i avtalen overholdes.  

2.2 Generelle rammer og begrensninger for forvaltningen 

Vektet gjenværende løpetid for midlene skal tilpasses eventuelle forpliktelser for plasseringen, og skal i alle 
tilfeller totalt sett være kortere enn ett år.  

2.2.1 Innskudd i andre banker enn Hovedbank 

Kommunen kan foreta plasseringer av midler i andre banker enn Hovedbank dersom det oppnås bedre 
rentebetingelser, eller at hovedbankavtalen har innskuddsbegrensninger.  

2.2.2 Andeler i verdipapirfond 

Kommunen kan plassere midler i pengemarkedsfond dersom forventet avkastning er høyere enn Hovedbank. 

2.3 Finansiell risiko og risikospredning 

Før plasseringer gjennomføres skal risiko knyttet til disse være analysert og definert innenfor kommunens 
rammer og begrensninger for forvaltningen. Det skal legges vekt på at midlene forvaltes med sikte på lav 
finansiell risiko og høy likviditet: 
 

 Kredittrisiko, likviditetsrisiko og administrasjonsrisiko – Skal minimeres  

 Renterisiko – Skal begrenses og tilpasses kommunens formål med plasseringen 

 Valutarisiko – Ingen, alle investeringer foretas i NOK 
 
Før bankinnskudd skal kommunen så langt det lar seg gjøre vurdere bankens soliditet og underlagte 
garantiordninger for innskudd2. Løpetiden for eventuelle tidsinnskudd i bank kan ikke overstige 12 måneder. 
For bankplassering ut over Hovedbank skal kommunen så langt som mulig søke å evaluere kredittrisiko 
forbundet med plasseringen. Innskudd er begrenset til plasseringer i kredittverdige banker med 
forvaltningskapital på mer enn NOK 10 mrd og kjernekapital innenfor gjeldende regelverk. 
 

Det skal ikke være begrensninger på uttaksretten i valgte verdipapirfond, og fondene skal ha lav kredittrisiko3. 
Løpetid på kredittrisiko skal ikke avvike betydelig fra løpetid på renterisiko. Kommunen skal aktivt søke å 
redusere den finansielle risiko en er eksponert mot, herunder: 
 

 Innskudd i bank – Kommunen skal vurdere å benytte flere banker dersom samlet innskudd fra kommunen 
utgjør en vesentlig del av bankens og/ eller kommunens totale innskudd 

                                                
1 Jmf Kommuneloven § 52 
2 Det skal tas hensyn til at sikring av bankinnskudd i norske banker for tiden omfatter inntil NOK 2 mill pr. innskyter pr. bank . 
3 Tillatte fond skal ha Oslo Børs kategori Pengemarkedsfond eller Oslo Børs kategori Pengemarkedsfond med Lav Risiko  



Frøya kommune  Reglement for finansforvaltning 

  6 av 14 

 Andeler i verdipapirfond – Kommunen skal gjennomføre valg av forvaltere ref pkt 4.6. Valgte fond skal 
tilfredsstille kommunens behov for risikospredning  

2.4 Rutiner for rapportering 

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For ledig likviditet og andre midler beregnet for 
driftsformål skal følgende fremgå:  
 

 Sammensetting av aktiva 

 Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva 

 Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen 

 Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

 Markedsrenter og egne rentebetingelser 
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3 Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler 

Finansreglementet fokuserer på generelle rammer for kommunens samlede gjeldsportefølje.  

3.1 Formål og målsetning med forvaltningen 

Kommunen skal gjennom forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrig finansavtaler innenfor ønsket risikonivå 
skaffe kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, og skal: 
  
1. Ha et bevisst forhold til samsvar mellom løpetid på finansiering og investering 
2. Søke å oppnå lavest mulig finansieringskostnad til akseptabel risiko 
 
Kommunen skal ved forvaltning av gjeldsporteføljen søke å oppnå stabilitet og forutsigbarhet i 
finansieringskostnadene for økonomiplanperioden. Vurderinger rundt porteføljens fordeling mellom fast og 
flytende rente gjøres med bakgrunn i dette.  
 
Kommunen skal opprettholde en finansiell struktur hvor den økonomiske levetiden på investeringer i størst 
mulig grad samsvarer med løpetiden på finansieringen. Lånenes avdragsprofil vil erfaringsmessig være lang 
siden eiendelene i all hovedsak har lang levetid. Avvik vil resultere i over/ underdekninger av lån i forhold til 
eiendeler, noe som blant annet vil ha likviditetsmessige og regnskapsmessige konsekvenser. Det skal søkes å 
unngå at langsiktige (kortsiktige) eiendeler er finansiert kortsiktig (langsiktig).  
 
Kommunen skal gjennom økonomiplanen definere forventet finansieringskostnad for perioden gitt 
eksisterende låneportefølje og vedtatte nye låneopptak.  
 
Kommunen skal betale minimumsavdrag ihht Kommuneloven §50 nr 7a. Kommunestyret vedtar årets 
minimumsavdrag.  
 

3.2 Generelle rammer og begrensninger for forvaltningen 

Strategi for kommunens gjeldsportefølje er utformet som en prosentvis fordeling av lånene mellom ulike 
klasser med tilhørende tillatte rammer for avvik:  

 
Porteføljeelementer Strategi Frihetsgrader / kommentar 
Lån i NOK 100 % Lån i annen valuta ikke tillatt 

Andel lån basert på flytende rente  0 % – 100 % Inntil NIBOR 6 mnd 

Andel lån basert på fast rente 0 % – 75 % Evt gjennom rentesikringsinstrumenter 

Avdragsprofil Tillatt Åpne serier (rammelån) og uten avdrag (bulletlån) 

Utstedelse av sertifikat/ obligasjonslån Tillatt  

Nedbetalingsprofil på låneportefølje Beregnes Kalkulerte avvik tillatt4. Minimumsavdrag utgangspunkt 

Bruk av renteinstrumenter som 
rentesikring  

Tillatt for 
enkeltlån 

F.R.A, renteswap og renteopsjoner tillatt innenfor 
grenser for andel fastrente, knyttes kun mot 
underliggende lån 

Garantiansvar Beregnes Angis som regnskapsnote 

3.3 Finansiell risiko og risikospredning 

Kommunens gjeldsforvaltning skal ivaretas slik at kommunen ikke påføres vesentlig finansiell risiko gjennom 
bevisst valg av motparter. Kommunen skal ikke ta valutarisiko gjennom innlån kun i NOK.  
 
Kommunen skal ha en nøytral holdning til renteendringer. En skal vurdere å samle lånene, men samtidig 
vurdere størrelsen på samlet lån hos en långiver. Kommunen skal minimere refinansieringsrisikoen ved å unngå 
renteregulering av og/ eller at store deler av låneporteføljen forfaller et enkelt år.  
 

                                                
4 Forutsetter at det er rom for dette ihht økonomisk levetid for eiendeler, samt at dette er i tråd med intensjonene i Kommuneloven 



Frøya kommune  Reglement for finansforvaltning 

  8 av 14 

Kommunen skal vurdere kortsiktige og langsiktige utfordringer i rentemarkedet ved nye låneopptak og/ eller 
ved rebalansering. Etter å ha innhentet tilbud fra minimum to aktører kan det benyttes risikoreduserende 
tiltak/ renteinstrumenter i sikringsøyemed, samt for å gjøre innlån mer fleksibel og kostnadseffektiv. 

3.4 Metode og rutiner for opptak av lån 

Opptak av lån skjer på bakgrunn av vedtatt lånefinansiering i Kommunestyret. Rådmannen har da fullmakt til å 
gjennomføre låneopptak, herunder refinansiere eksisterende gjeld, samt godkjenne lånevilkårene. 
Låneopptaket (tidspunkt) vurderes mot likviditetsbehov og vedtatt investeringsbudsjett. Kommunens 
gjeldsbrev signeres ihht delegasjonsreglementet. 
 
Tilbud innhentes fra minimum 2 aktører med sammenlignbar lånerente, rentemetode og kapitalisering. Unntak 
fra dette kan gjøres dersom kommunen utsteder sertifikat- eller obligasjonslån, eller ved låneopptak i statsbank 
(f eks startlån i Husbanken). Kommunen skal ha gode rutiner for oppbevaring av dokumentasjon knyttet til 
gjeldsporteføljen.  

3.5 Ekstern forvaltning av låneporteføljen 

Kommunen kan velge å benytte en ekstern forvaltningsløsning for hele eller deler av gjeldsporteføljen etter 
vurderinger på bakgrunn av alle elementer i kapittel 3. 

3.6 Øvrige finansavtaler 

Kommunen kan inngå finansavtaler (eksempelvis finansiell leasing som skal behandles som låneopptak). 
Overordnet målsetning er at finansieringsavtaler samlet sett gir lavere kostnader over tid enn ved kommunalt 
eierskap. 
 

3.7 Rutiner for rapportering 

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler skal 
følgende fremgå:  
 

 Sammensetting og løpetid for passiva 

 Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva 

 Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen 

 Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

 Markedsrenter og egne rentebetingelser 

 Opptak av nye lån og refinansieringer av eksisterende lån 
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4 Langsiktige finansielle aktiva 

Kommunen skal ved forvaltning av slike midler fokusere på langsiktig avkastning5 og mindre på kortsiktige 
svingninger. Det skal ikke tas finansiell risiko som anses vesentlig6.  
 
Kommunens portefølje av langsiktige finansielle aktiva består av midler som har minimum 5 års tidshorisont. 
Samlet portefølje utgjøres av grunnkapital og opparbeidet avkastning, og skal ikke overstige kommunens frie 
disponible inntekter7.  

4.1 Formålet og målsetning med forvaltningen 

Kommunens formål er å forvalte langsiktige finansielle aktiva slik at avkastning kan tilføres kommunen årlig. 
Kommunens målsetning er likevel å være driftsuavhengig av avkastningen fra langsiktige finansielle aktiva. I 
forvaltningen skal det søkes etablert en stor grad av stabilitet og forutsigbarhet knyttet til størrelsen på beløpet 
som skal kan tilføres årlig. Kommunen skal gjennom bufferfondet og utbytteprinsippet håndtere negative 
verdiendringer forvaltningen vil kunne gi på kort sikt.  
 
Kommunen har dette som målsetting knyttet til forvaltning av langsiktige finansielle aktiva: 
 
1. Opprettholde et tilstrekkelig bufferfond for å ta høyde for svingninger i finansmarkedene  
2. Kunne budsjettere med årlige uttak av langsiktige finansielle aktiva  
3. Søke å oppnå avkastning på langsiktige finansielle aktiva som i gjennomsnitt er 2,1 % - poeng høyere enn et 

risikofritt alternativ til akseptabel risiko  
 

4.2 Generelle rammer og begrensninger for forvaltningen 

Kommunens grunnprinsipp er at forvaltningen skal være enkel å kommunisere samt etterprøvbar med tanke på 
oppnådde resultater. Gjennom forvaltningen skal kommunen søke å oppnå en realavkastning som i størst mulig 
grad samsvarer med realveksten i norsk økonomi.  
 
Erfaringsmessig svinger det norske aksjemarkedet mer enn brede globale markeder. En spredning av 
investeringene over flere aktivaklasser (aksjer og rentebærende papirer), herunder også fordeling mellom 
norske og internasjonale kapitalmarkeder, vil redusere porteføljens totale risiko over tid. Dette betyr at risiko 
og avkastningsmuligheter blir fordelt mellom både norske og internasjonale aksjer og rentebærende papirer.  
 

4.3 Investeringsstrategi 

Investeringsstrategien er i utgangspunktet en langsiktig beslutning, og bør ikke endres hvis ikke forventet 
avkastning, vurdering av risiko, risikobærende evne og vilje eller forpliktelsene og krav til avkastning endrer 
seg. Investeringsstrategien er derfor i praksis risikostyring. Kommunens langsiktige finansielle aktiva skal 
forvaltes innenfor følgende rammer:  
 

 
 
Gjennom investeringsstrategien oppnår kommunen: 

                                                
5 Langsiktig forventninger: Bank og pengemarked 5 %, statsobligasjoner 6 %, aksjer 10,5 % 
6 Jmf Kommuneloven § 52 nr. 3 
7 Rammeoverføring og skatt 

Allokering Durasjon

Aktivaklasse Normalfordeling Min / Max Mål Min / Max Referanseindeks

Aktiva Region % av total

Aksjer 25 % 5% / 35% - -

Norge 35 % 8.8 % 20% / 50% - - Oslo Børs Hovedindeks

Utland 65 % 16.3 % 50% / 80% - - MSCI AC World NTR i NOK

Rentebærende papirer 75 % 65% / 95%

Norge 40 % 30.0 % 25% / 55% 3 1 / 5 OBI Stat 3 år (ST4X)

Utland 60 % 45.0 % 45% / 75% 5 3 / 7 Citigroup World Gov Bond Index valutasikret

Sum 100 % - 100.0 % - - -
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 Godt samsvar mellom egne målsetninger og investeringsstrategi/ forventet avkastning 

 Høy sannsynlighet for å oppnå avkastningskravet over tid 

 En portefølje med relativ lav kortsiktig risiko 

 Internasjonal diversifisert portefølje med lave kostnader 

 Samsvar mellom realavkastning for midlene og realveksten i norsk økonomi 

 Mulighet for å etablere en transparent portefølje med etiske kriterier 

4.4 Forventet avkastning og finansiell risiko 

Langsiktig forventet avkastning for et risikofritt alternativ (eksempelvis bank) er 5 % (sammensatt av 2,5 % 
realrente og 2,5 % inflasjon). Langsiktig forventet avkastning for investeringsstrategiens normalposisjon er  
7,1 %8 (2,1 % - poeng høyere enn et risikofritt alternativ)9.  
 
Reelt avkastningskrav som benyttes i økonomiplan avhenger av det generelle rentenivået og kan følgelig avvike 
fra det langsiktige avkastningskravet. En forenklet tolkning er at forventet nominell avkastning pr år utgjør den 
til enhver tid gjeldende bankrenten + 2,1 % - poeng. 
 
Kommunen påtar seg finansiell risiko ved plassering i kapitalmarkedene. Markedsrisiko er knyttet til tap som 
følge av kurssvingninger i de markedene kommunen er eksponert. Selskapsspesifikk risiko i de ulike markedene 
er knyttet til at enkeltinvesteringer vil stige eller falle i verdi i forhold til markedet. Slik risiko skal søkes redusert 
gjennom diversifiserte investeringer. 
 

4.5 Sammensetting av kommunens langsiktige portefølje 

Kommunens langsiktige finansielle aktiva skal være godt diversifisert gjennom fordeling på flere aktivaklasser, 
samt god spredning på utstedere innad i den enkelte aktivaklasse. En slik fordeling reduserer porteføljens 
samlede absolutte risiko.  
 

 For aksjeinvesteringene skal det fortrinnsvis benyttes aksjefond. Diskresjonære porteføljer underlagt 
samme spredningsregler som aksjefond kan benyttes. Enkeltaksjer og andre aksjeprodukter ut over dette 
er ikke tillatt10. Det er et krav at samtlige aktive fond skal ha en god bredde i sine investeringer, og ikke et 
ensidig bransjefokus. Relativ risiko for aksjeporteføljen skal ikke overstige 5 %. Derivater er tillatt der dette 
inngår som en vedtektsfestet del av forvaltningens risikostyring 

 For rentebærende papirer skal det benyttes obligasjonsfond og/ eller pengemarkedsfond. Inntil 50 % av 
norske renteinvesteringer kan etableres som ”hold til forfall/ anleggsobligasjoner”. Porteføljen skal på best 
mulig måte ivareta pkt 4.4. Enkeltpapirer ut over dette er ikke tillatt. Det skal benyttes renteinvesteringer 
som i all hovedsak har lav til moderat kredittrisiko (inntil «investment grade») og som har god spredning på 
utstedere og antall papirer. Relativ risiko for rentebærende papirer skal ikke overstige 2,5 % (ekskl relativ 
risiko som oppstår gjennom eventuelle ”hold til forfall” renteinvesteringer). Derivater er tillatt der dette 
inngår som en vedtektsfestet del av forvaltningens risikostyring og valutasikring.  
 

Investeringene i internasjonale rentebærende papirer skal i størst mulig grad søkes valutasikret i NOK. 
Sikringen skal søkes gjort direkte i verdipapirfondene. Det er ikke et krav at investeringer i internasjonale aksjer 
skal valutasikres. 
 
 
 
 
 

                                                
8 Langsiktige forventninger: Bank og pengemarked 5 %, statsobligasjoner 6 %, aksjer 10,5 % 
9 Historisk avkastning for investeringsstrategiens normalposisjon siste 25 år er 8,2 % (1,6 %- poeng høyere enn norsk pengemarked)  
10 Kommunens aksjer i selskap hvor eierskapet defineres som varig/ strategisk inngår ikke 
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4.6 Valg av forvaltere og etiske kriterier 

Valg av forvaltere og investeringsprodukter skal i størst mulig grad skape samsvar mellom portefølje og 
investeringsstrategi. Kommunen kan benytte godkjente norske og utenlandske verdipapirforetak eller 
verdipapirfondsforetak (tilsvarende for de internasjonale markedene) og som er underlagt tilsyn av offentlige 
tilsynsmyndigheter.  
 
Kommunen legger Statens Pensjonsfond Utlands etiske og miljømessige krav til grunn for forvaltningen, og valg 
av forvaltere og investeringer skal i størst mulig grad reflektere dette. Kommunen skal årlig innhente 
bekreftelse fra benyttede forvaltere om at plasseringene er i samsvar med gjeldende etiske kriterier for 
forvaltningen.  
 
Ved valg av forvaltere skal det legges vekt på: 
 

 Forvalterens egenskaper sammenholdt med de øvrige forvalterne i porteføljen 

 Konsistens i forvaltningen – forvalters evne til gjennomgående å gjøre det bedre enn referanseindeksen, 
både i positive og negative markeder 

 Forholdet mellom avkastning og risiko, målt mot markedet og alternative leverandører  

 Kostnadsstruktur i forhold til alternative leverandører 

 Kvalitative egenskaper – integritet, klar og konsis investeringsprofil og solid organisasjon 

 Kontinuitet i forvaltningsmiljøet/ organisasjonen 
 
Ved vesentlige endringer i en forvalters organisasjon/ eierskap/ bemanning, skal kommunen gjennomføre en 
ny vurdering av investeringen. Forvalterne skal måles mot representative referanseindekser som kan avvike fra 
de oppgitt i pkt 4.3.  

4.7 Rutiner for rapportering 

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For langsiktige finansielle aktiva skal følgende fremgå:  
 

 Sammensetting av aktiva 

 Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva 

 Vesentlige markedsendringer   

 Endringer i risikoeksponeringen 

 Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

 Markedsrenter og egne rentebetingelser 

 Delporteføljenes relative risiko  

 Renterisiko for de rentebærende investeringene 
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5 Rutiner for Frøya kommunes finansforvaltning  

I henhold til forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning § 8 skal det etableres rutiner for 
kommunens finansforvaltning. De administrative rutinene skal sørge for at finansforvaltningen utøves i tråd 
med finansreglementet, gjeldende lover og tilhørende forskrift, og at finansforvaltningen er gjenstand for 
betryggende kontroll. Det skal herunder etableres rutiner for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og 
rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet. Kommunestyret skal påse at uavhengig instans med 
kunnskap om finansforvaltning vurderer rutinene.  
 
Gjennom rutinene skal kommunen særlig følge opp: 
 

 Prosedyrer og retningslinjer for vurdering av alle typer finansiell risiko i finansielle avtaler før 
avtaleinngåelse 

 Forsvarlig saksbehandling før det inngås avtaler:  
o Er avtalene innenfor retningslinjene i kommunens finansreglement? 
o Er den finansielle risikoen i avtalen vesentlig? 
o Kan avtalene inngås med bakgrunn i egen kunnskap? 

 Prosedyrer og retningslinjer for overvåking og vurdering av utviklingen i finansiell risiko 
o I forhold til tillatt risikonivå 
o I forhold til krav til risikospredning 

 
Rutinene bygger på det vedtatte finansreglementet og kommunens delegasjonsreglement. Rådmannen har 
fullmakt til å følge opp og forplikte kommunen innenfor rammene i finansreglementet. Fullmakten er delegert 
videre til kommunalsjef for økonomi og organisasjonsseksjonen og videre til avdelingssjef for plan og 
økonomiavdelingen. Avtaler og betalingsinstruksjoner signeres med én signatur i tillegg til avdelingssjef. 
Eksterne rådgivere som kommunen har avtale med, skal på eget initiativ til enhver tid påse at kommunens 
beslutninger er i henhold til vedtatt finansreglement.   
 
Følgende rutiner knyttes til utøvelsen av kommunens finansreglement:   

 
 

Rutine 
nr 

Jmf fin. 
regl pkt 

   Rutiner – Generell del Når 

1 1 Revidering av finansreglementet. Start prosess minimum 6 mnd før 
sak skal opp i KS.   

Minst hvert fjerde år 

2 1 Kvalitetssikring av finansreglementet. Bruk revisjon eller uavhengig 
instans.  

Ved rullering av 
reglement 

3 1.3 Det skal være sammenheng mellom finansreglement, budsjett og 
økonomiplan.  

Årlig gjennom 
rapportering og budsjett  

4 1.4 Rapportering til KS ihht ordinære rutiner, herunder mer utfyldig 
rapportering ved årsslutt. 

Tertialvis 

5 1.4 Rapportering til formannskap eller KS ved vesentlige endringer, dvs 
avvik budsjett/ virkelig netto finansieringskostnad samt avvik 
finansreglement/ faktisk forvaltning. 

Umiddelbart 

6 1.5 Vurdere om saker er av prinsipiell betydning, samt reglementets 
egnethet.  

Løpende 

7 1.5 Ved avtaler med eksterne parter skal det vurderes om dette 
omfattes av rutiner for innkjøp.     

Løpende 

8 1.5 Sikre at kommunen har riktig investorbeskyttelse (ihht MiFID) gitt 
kommunens kompetansenivå. 

Løpende 

9 1.5 Gode interne rutiner for dokumentasjon, egnet oppbevaring 
gjennom fellesområder slik at vurderinger og beslutninger er 
tilgjengelige.  

Løpende 

 
 

Rutine 
nr 

Jmf fin. 
regl pkt 

Rutiner – Ledig likviditet     Når 

10 2 Rullering av hovedbankavtale, anbudsrunde.  Minst hvert 4. år 
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11 2.1 Likviditetsoppfølging/prognose for året legger grunnlag for 
betjening av løpende forpliktelser, samt angir evt. ledig 
likviditet for plassering i banker og/eller pengemarkedsfond. 
/prognose for året.  

Løpende 

12 2.2.1/2.3 Ved plassering av ledig likviditet ut over hovedbank, skal det 
innhentes rentetilbud fra flere banker.  

Ved behov 

13 2.2.2/2.3 Ved plassering av ledig likviditet ut over hovedbank og/eller 
bruk av pengemarkedsfond skal tillatt kredittrisiko, 
uttaksrett og kredittdurasjon legges til grunn ved valg.  

Ved behov 

14 2.4 Innhold i rapportering etter behov.  Tertialvis 

 
Rutine 

nr 
Jmf fin. 
regl pkt 

Rutiner – Gjeldsportefølje   Når 

15 3.1/3.2 Kontroller tillatt avdragsprofil for enkeltlån. Ved låneopptak 

16 3.1/3.2 Beregning av minsteavdrag. Årlig 

17 3.4 Opptak av lån gjøres med bakgrunn i KS vedtak. 
Innhenting/evaluering av tilbud, signering av gjeldsbrev og 
oppfølging gjennomføres i henhold til valg av rente og 
marked. Det kan brukes ekstern kompetanse i prosessen.  

Ved behov 

18 3.2 Valg av andel fast/ flytende rente er en vurdering av behov 
for stabilitet og rentenivå. Det kan brukes 
rentesikringsinstrumenter i rentesikringen. 
Innhenting/evaluering av tilbud. 

Ved behov 

19 3.2 Eventuell utstedelse av egne lån (sertifikater/obligasjoner) 
gjøres som ved ordinære banklån (rutine 18).  

Ved behov 

20 3.6 Behov for øvrige finansavtaler (leasing) gjøres hovedsakelig 
gjennom budsjettvedtak.  

Løpende 

21 3.7 Innhold i rapportering i henhold til regelverk og egne behov.  Tertialvis 

 
Rutine 

nr 
Jmf fin. 
 regl pkt 

Rutiner – Langsiktige finansielle aktiva Når 

22 4 Vurdering av porteføljens størrelse ihht disponible inntekter.  Årlig ved budsjett  

23 4.3 Porteføljens sammensetting innenfor frihetsgradene 
vurderes gjennom månedlig rapportering.  

Månedlig 

24 4.3 Vurdere eventuelle avvik mellom oppnådd avkastning og 
referanseindeks og beslutte endringer i portefølje 
sammensetningen gjennom månedlig rapportering.  

Månedlig 

25 4.5/4.7 Ved valg av aksjeinvesteringer og eventuelle diskresjonære 
porteføljer skal avtaleverk, risiko og etiske retningslinjer 
spesielt kontrolleres. Det kan brukes ekstern kompetanse.  

Ved behov 

26 4.5/4.7 Ved valg av renteinstrumenter og eventuelle diskresjonære 
porteføljer kontrollere avtaleverket spesielt. Det kan brukes 
ekstern kompetanse.    

Ved behov 

27 4.5 Porteføljen skal periodevis rebalanseres.      Minimum hver 18. 
mnd 

28 4.5 Porteføljens sammensetting skal vurderes med hensyn til 
rammen for relativ risiko for hver aktivaklasse.   

Ved endringer, 
samt årlig 

29 4.6 Kontroller at porteføljens investeringer er ihht vedtatte 
etiske kriterier.  

Ved endringer, 
samt årlig 

30 4.7 Innhold i rapportering i henhold til behov utover månedlig 
rapportering.   

Tertialvis 
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6 VEDLEGG - definisjoner 
 
Absolutt risiko 

Risiko målt ved svingninger rundt et 
gjennomsnitt uttrykt som et absolutt mål 

Administrasjonsrisiko 
Knyttet til rutiner internt/ hos motpart 

Aksjer 
Verdipapir utstedt fra private bedrifter eller 
offentlige institusjoner. Kjøp gir eierandel 

Aktivaklasser 
Samlebetegnelse på ulike typer verdipapir 
som har de samme egenskapene, 
eksempelvis aksjer, obligasjoner og 
pengemarked 

Derivat 
Samlebetegnelse på kontrakter basert på 
verdien av et sett underliggende aksjer, 
obligasjoner eller indekser.  

Diskresjonær forvaltning 
Forvaltningsform hvor forvalter konstruerer 
og handler i en portefølje basert på 
kundens ønsker 

Diversifisere 
Spre eller redusere risiko gjennom å 
kombinere aktiva med ulike 
risikoegenskaper 

Durasjon 
Et mål som uttrykker gjennomsnittlig 
løpetid for en obligasjon, definert som et 
vektet snitt av årlige rentekuponger og 
pålydende verdi. Begrepet uttrykker 
korrigert løpetid, og derigjennom 
obligasjonsprisens følsomhet for 
renteendringer 

(Referanse) Indeks 
Vektet verdi/ forholdstall for alle/ deler av 
eksempelvis aksjer på en børs. Indeksen 
angir en gjennomsnittlig avkastningen for 
de aktiva som inngår i indeksen 

Inflasjon 
Betegnelse som angir med hvilken prosent 
det generelle prisnivået på varer og 
tjenester øker i et år 

Kredittrisiko 
Risiko knyttet til tap pga at utsteder av et 
verdipapir eller motpart ikke oppfyller sine 
forpliktelser 

Likviditet/ likviditetsrisiko 
Uttrykk for hvor enkelt og hurtig et aktiva 
kan omsettes til kontanter 

Markedsrisiko 
Knyttet til tap som følge av kurssvingninger 
i de markedene investor er eksponert 

Meravkastning/ differanseavkastning 
Differansen mellom avkastning i en faktisk 
portefølje og avkastningen på en definert 
referanseportefølje 

NOK 
Norske kroner 

Obligasjon 
Rentepapir utstedt av private bedrifter/ 
offentlige institusjon. Utsteder forplikter seg 
til å betale bestemte årlige beløp (rente) 
samt pålydende tilbake ved forfall 

 

 
Passiv forvaltning/ indeksforvaltning 

Forvalter søker å oppnå avkastning og 
risiko som en sammenlignbar portefølje 
eller indeks 

Pengemarked 
Rentepapir som har forfall innen ett år. 
Kortsiktig aktiva med høy likviditet og kan 
ha relativt lav risiko 

Rebalansering 
Transaksjon som følge av at elementene i 
porteføljen utvikler seg ulikt over tid. Dette 
medfører at de relative vektene beveger 
seg bort fra normalposisjon 

Relativ risiko 
Utrykk for hvor mye en portefølje vil kunne 
svinge relativt til marked/ referanseindekser 

Rentebærende papirer 
Sertifikater (pengemarked) og obligasjoner 

Rentekurve 
Sammenligning av renter for ulike 
tidshorisonter. Danner utgangspunkt for 
prising av rentepapirer og påvirkes av 
forhold som forventninger, risiko knyttet til 
ulike tidshorisonter samt tilbud og 
etterspørsel i rentemarkedets ulike 
tidshorisonter 

Renterisiko 
Knyttet til at verdien av rentebærende 
verdipapirer endres dersom renten endres 

Standardavvik 
Viser hvor mye verdien av en variabel kan 
ventes å svinge i fremtiden, basert på 
målinger av observerte verdier. Uttrykker 
svingninger rundt et gjennomsnitt  

Stresstest 
Økonomisk tilstand uttrykt ved ekstreme 
hendelser i kapitalmarkedene som 
sammen vil påvirke en porteføljes verdi i 
negativ retning 

Transaksjonskostnad 
Kostnader ifm kjøp/ salg av verdipapir/ fond 

Valutarisiko 
Oppstår som følge av kurssvingninger i 
valutamarkedet 

Verdipapir 
Betegnelse på ulike aktiva, eksempelvis 
aksje, obligasjon eller pengemarked 

Verdipapirfond 
Portefølje bestående av eksempelvis aksjer 
hvor flere investorer kan eie andeler 

Volatilitet 
Betegnelse på risiko, dvs grad av 
svingninger rundt et gjennomsnitt 
 

Volatilitet 
Betegnelse på risiko, dvs grad av 
svingninger rundt et gjennomsnitt 
 
 
 
 
 
 

 











 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 242  

Arkivsaksnr.: 18/2780    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

EKSTRABEVILGNING KONSEKVENSUTREDNING OG ROS ANALYSE FOR 

AREALPLANEN 2018  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre bevilger 500 000 kr til økte kostnader i forbindelse med 

konsekvensutredning og ROS-analyse for revidering av kommuneplanens arealdel.  

 

Tilleggsbevilgningen finansieres fra prosjektet utbygging næringsarealer, som har en saldo på 

23 182 250 kr pr 01.09.17 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

I budsjett for 2017 ble det avsatt 700 000 kr for ekstern bistand i forbindelse med utarbeiding 

av konsekvensutredning og ROS-analyse for kommuneplanens arealdel i tråd med vedtak i 

sak 138/16 i formannskapet:  

Formannskapet i Frøya kommune ber rådmannen utarbeide prosjektbeskrivelse for 

arbeidet med konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse til rulleringen av 

kommuneplanens arealdel, og innhente anbud fra private aktører som kan stå for 

dette. 

 

Etter innspillsperioden var gjennomført var mengden private innspill vesentlig større enn 

antatt ved budsjettering av denne summen. Det var anslått ca. 60 innspill (jamfør Hitra 

kommunes foregående revidering av arealplanen). Frøya kommune mottok ca. 200 private 

innspill. Med bakgrunn i dette ble også kostnadene til ekstern bistand større. Den økte 

bevilgningen vil dekke utarbeidelse av konsekvensutredninger og ROS-analyse av innspill, 

samt samlet ROS for kommuneplanens arealdel i tråd med PBL §§ 4-2 og 4-3.   

 

 

Vurdering: 

Ut fra dette oppsettet er det derfor behov for en tilleggsfinansiering på kr. 500 000 inkl.  

mva. Dette foreslås finansiert fra tidligere vedtatt bevilgning og opptatt lån til næringsarealer 

på kr.25.000.000. Saldo på dette prosjektet er pr dato på 23 mill inkl. momskompensasjon. 



Rådmannen velger denne løsningen for ikke å øke kommunens låneramme, samt at det viser 

seg at etablering av nye næringsarealer er forsinket. 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

Utbygging næringsarealer: kr 22 682 250 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 18/742    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

MULIGHETSSTUDIE NÆRINGSAREAL - UTTIAN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Notat Næringsområde Uttian tatt til orientering 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Notat Næringspark Ellingsholmen - Rambøll 

 

Saksopplysninger:   

 

Viser til Formannskapets møte 10.04.2018, sak 56/ 18, der det ble vedtatt at forprosjekt for 

trinnvis utbygging av næringsareal i området øst for Uttian bru skulle igangsettes. Rambøll har 

levert notat vedr. utvikling av Uttian Næringsområde (Næringspark Ellingsholmen), inklusive 

kostnadsestimat. Parallellt har grunneiere samt potensielle etablerere blitt holdt løpende 

orientert om utviklingen. 

 

 

 

 



N O TAT
NÆ RI N G S P AR K
E L LI N G S H O L M E N

Dato

05.04.2018



ELLIN GSH OLM E N

U:\1350027882\7-PROD\S-Samferdsel\DOK\Notat-Ellings holmen.docx

Rambøll
Løkkegata 9
N-2615 Lillehammer
T +47 61 27 05 00
www.ramboll.no

Revisjon 01

Dato 17.09.2018

Utført av Ole Erland Wahlquist

Kontrollert av Trond Rybakken

Godkjent av Tomas Moen



Forprosjekt Ellingsholmen 1

1. IN N LE D NIN G

Frøya mangler næringsarealer. Rambøll fikk oppdrage t med å se på kostnader og muligheten for
å utvikle et område ved Ellingsholmen som i kommune delplanen er avsatt til næringsområde.
Målet var å utarbeide en plan der området skulle sp renges ut, og masser fylles ut i sjøen for å få
tilstrekkelig med areal for næringsvirksomhet. Ramb øll har påbegynt jobben med å se på
mulighetene og finne ut hva det vil koste for ferdi g opparbeidet areal pr. kvadrat, inkl. adkomst-
veg, vann/avløp og elektro. I dette notatet vises ba re arealer og massebalanse for 3 etapper av

utbyggingen. Det er tilstrebet massebalanse så godt det er mulig med det grunnlaget vi har hatt
tilgjengelig.

2. IN DU STRIOM RÅD E R

Hele feltet er inndelt i 3 områder med forskjellige størrelser. Disse antas bygget ved å fylle ut i
sjøen steinmasser fra fjellsprenging og dypsprengin g som blir tatt ut fra hvert enkelt område.



Forprosjekt Ellingsholmen 2

Fyllingshelningene ut i sjøen er tenkt fall på 1:1, 5.
Felles for alle områdene er at det er antatt et veg etasjonsdekke på 15cm, dekket kan gjenbrukes
ved etablering av voll/ grønn buffersone øst for omr åde 3, som skjerming mot eksisterende be-
byggelse. Denne grønne buffersonen etableres med by ggehøyde som hindrer mesteparten av den

visuelle kontakten mellom eksisterende hus og ny in dustri. Dette er antagelig noe som må avgjø-
res i fellesskap med beboerne.
Overskytende jordmasser kjøres bort til eksternt dep oni.
Minimumskoter på asfaltdekke for alle områdene er + 3 meter.
Terrengkoter i sjøen er innmålt, men likevel må det antas usikkerhet i teoretiske massebalanser
for områdene.

Størrelsen på områdene er i størrelsesorden som for eslått av oppdragsgiver, og med bakgrunn i
disse ønskene kan man få et midlertidig og grovt es timat på de enkelte områdenes masseba-
lanse.

2.1 INDUSTRIOMRÅDE 1
Plassen er lagt med en avrenningshelling på 2% ut m ot sjøen, og lagt med en høyde på ca 3

moh. På ytterste asfaltkant.

Oversikt over område 1:

Med ønsket størrelse på området, så fordres det til kjøring av masser fra område 3, som skissert i
illustrasjonen nedenfor.
Område 1 har underskudd på ca 28500 m3 (utførte anbr akte masser-uam), denne mengden må

kompenseres ved uttak fra område 3, som igjen utløs er behov for etablering av anleggsveg på
sørsiden av fylkesvegen retning mot område 1.

Massene bør tas ut på mest mulig skånsom måte mtp. Visuell forurensing.
Fjellskjæringer mot terreng er 5:1. For å sikre en god avrenning av planum er det lagt inn dyp-
sprenging med fall på 10% utover mot vannet.

Dypsprengingen dreneres av korte drensstrenger som samles i kummer og har sitt utløp i sjøen
Statens vegvesen antyder dyp-sprenging ca 1,75 unde r ferdig vegbane, noe som er benyttet i
alle områdene.
Det er foreløpig tatt utgangspunkt i dimensjonering stabell i SVV sin håndbok N200-vegbygging,
og type anlegg = terminalanlegg med aksellast 10-20 tonn. Slite og bindlag = asfalt, bærelag =
asfalt og forsterkingslag er av knust fjell.
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Blå skravur er tenkt uttak av løsmasse i område 3, for bruk i område 1.

2.2 INDUSTRIOMRÅDE 2

Området er lagt med alternerende lengde-fall, og et låst takfall på 2,5%. Laveste høyde = ca+3
moh. i ytterste flate ut mot vannet.
Fjellskjæringer mot terreng er 5: 1.
Profileringslinjen ligger på omtrentlig samme høyde som dagens veg, slik at det skal gli best mu-
lig inn i terrenget, samt at det vil lette adkomste n i området.
Industriområde nr2. har en teoretisk massebalanse, som medfører at det ikke er behov for tilfør-

sel av masser. Innregnet i massebalansen er også ad komstvegen som går til området sammen
med område 3 til høyre på bildet.
For å sikre en god avrenning av planum er det lagt inn dypsprenging med fall på 10% på tvers av
profileringsretningen. Fjellsprengingen starter 1,7 5 under senterlinjen på vegbanen, hvor eventu-
elt vannsig i sålen blir samlet opp i egne drensled ninger som ledes via egne sandfang i grøfter og
videre ut i sjøen.

Det er foreløpig tatt utgangspunkt i dimensjonering stabell i SVV sin håndbok N200-vegbygging,
og type anlegg = terminalanlegg med aksellast 10-20 tonn. Tykkelse slitelag = 4.5cm asfalt,
bindlag=3.5cm asfalt, bærelag=10cm-asfalt og forste rkingslag =30cm.
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2.3 INDUSTRIOMRÅDE 3
Dette feltet ligger øst for område 2 og har et alte rnerende lengde-fall på 1%, og et låst takfall på
2,5%. Laveste bunnpunkt på alternerende høyder = +3 moh. i ytterste flate.
Avstanden mellom lavbrekk og høybrekk er lagt med c a. 100 meters avstand for å motvirke en
«visuelt bølgete» overflate.
Fjellskjæringer mot terreng er 3:1.

Området er prosjektert med overskuddsmasser som skal benyttes i område 1, som nevnt tidli-
gere i notatet.
For å sikre en god avrenning av planum er det lagt inn dypsprenging med fall på 10% på tvers av
profileringsretningen. Dypsprengingen har alternere nde fall på tvers av profileringsretningen.
Dette fortsetter vekselsvis i hele feltets bredde. Dypsprengingen starter 1,75meter under senter
ferdig vegbane, hvor eventuelt vannsig i sålen blir samlet opp i egne drensledninger som ledes

via egne sandfang i grøfter og videre ut i sjøen.
Det er foreløpig tatt utgangspunkt i dimensjonering stabell i SVV sin håndbok N200-vegbygging,
og type anlegg = terminalanlegg med aksellast 10-20 tonn. Tykkelse slitelag = 4.5cm asfalt,
bindlag=3.5cm asfalt, bærelag=10cm-asfalt og forste rkingslag =30cm knust stein.

For samme området er det også tatt med voll som ska l hindre i størst mulig grad innsyn på indu-

striområdet, fra eksisterende bebyggelse fra øst. D enne tenkes oppfylt med fjellmasse og jord-
dekke som tilsåes og evt. beplantes.
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3. AD KOM STVE GE R

Vegen er skissert med 2x3 meters bredde og 2x0.5 me ters skuldre pluss evt. breddeutvidelse, og
overbygning som anbefalt i SVV sine håndbøker.

Innlimt prinsippskisse som også viser fjellskjæring .

Det er lagt inn breddeutvidelse i svingene som er a nbefalt i SVV sine håndbøker for vogntog til
område 2-3 og 4. Til område 1 er det beregnet for l astebil.
Det er lagt inn dypsprenging, hvorav det er minimum 1.75 meter dybde fra topp senter veg, med
fall = 10% på grunnsprengingen.

Vegen er foreslått oppbygd ihht. SVV sine håndbøker med 3.0 cm slitelag-asfalt, 3.0 cm bindlag-
asfalt, 13 cm øvre bærelag-asfalt + 30 cm forsterki ngslag 20/120.

Svingemåten fra hovedvegen og inn på ny adkomstveg er lagt opp til «C» som innlimte bilde vi-
ser.
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4. VA OG DRE N E RIN G.

4.1 Drenering:

Forslag til drenering for område 1:
Grønne streker: drensledninger
Svarte streker: overvannsledninger
Drensledninger legges i prosjekterte renner i dypdr eneringen, og samles i kummer som igjen har

en felles samleledning ut i sjøen. Drensledningene sørger for å fjerne drensvannet fra dypdrene-
ringen og ut i sjøen

Sandfang er ikke tatt med på bildet grunnet lesbarh et.
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Forslag til drenering for område 2:

Grønne streker: drensledninger
Svarte streker: overvannsledninger
Drensledninger legges i prosjekterte renner i dypdr eneringen, og samles i kummer som igjen har
en felles samleledning ut i sjøen. Drensledningene sørger for å fjerne drensvannet fra dypdrene-

ringen og ut i sjøen
Sandfang er ikke tatt med på bildet grunnet lesbarh et.

Grunnet ønske om bedre utskifting av vannet mellom den nye adkomstvegen og område 2 er det
lagt inn stor dimensjon på stikkrenne under adkomst vegen, sammen med opprensk av djupålen i
sjøbunnen.
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Forslag til drenering for område 3:

Grønne streker: drensledninger
Svarte streker: overvannsledninger
Drensledninger legges i prosjekterte renner i dypdr eneringen, og samles i kummer som igjen har
en felles samleledning ut i sjøen. Drensledningene sørger for å fjerne drensvannet fra dypdrene-

ringen og ut i sjøen
Sandfang er ikke tatt med på bildet grunnet lesbarh et.



Forprosjekt Ellingsholmen 10

4.2 Vann og avløp

Rød strek på bildet nedenfor viser eksisterende kom munal vannforsyning til Ellingsholmen.

Denne har med stor sannsynlighet ikke nok kapasitet mtp. Brannvann, og fremtvinger dermed
ledning med større kapasitet. Frøya kommune har lag t fra et forslag til ledningstrase og dimen-
sjon, som er gjenskissert på bildet i grove trekk ( blå strek).
Eksisterende ledning som ligger på sjøbunnen vil de rfor utgå i sin helhet. Noen eksakt plassering
av vannkummer og grøftetrase er ikke vurdert i denn e omgang.
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Vannforsyningen til industriområdet påkobles endeku mmen på omlagt kommunal vannledning.
Grøftetraseen bør legges i enden på industriområden e for å unngå mest mulig konflikter med
senere infrastruktur og bebyggelse. Det bør tilstre bes å etablere brannvannskummer i

forgreningspunktene og endekummene

I og med at det ikke er mulighet for påkobling av s pillvann til kommunalt nett for disse 3 områ-
dene, blir det opp til hver enkelt utbygger i samrå d med kommunen å finne godkjente løsninger
for utslipp.
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5. E LE KTRO

5.1 Høyspent

Et nytt næringsområde vil kreve mer strøm til områd et. Ny næring kan være lite energikrevende,
men det kan også være meget energikrevende, alt ett ersom hvilken type næring etableres i om-
rådet. I dette forprosjektet er ikke type næring be stemt, og det må derfor gjøres antagelser på
hvor energikrevende den nye næringen vil være.

Effekten (energien) forsynes fra høyspentnettet. Hø yspentnettet må derfor være dimensjonert for
å tåle den ekstra belastningen, og det er mulig at høyspentnettet trenger å oppgraderes for å
kunne klare å forsyne et nytt næringsområde. En vur dering av høyspentnettet må derfor utføres
ut fra antagelser på hvor energikrevende de nye nær ingsfeltene blir. TrønderEnergi er netteier av
høyspentnettet i Frøya kommune.

Kommunen har opprettet dialog med TrønderEnergi og har fått tilbakemeldinger på at trase for
sjøkabel legges om, samtidig som det etableres en n y nettstasjon, se Figur 2. Denne rapporten
tar ikke for seg utfordringer og kostnader knyttet til eventuelt oppgradering, arbeid og tilpasning
av høyspentnettet.

Det er videre i rapporten tatt utgangspunkt i Trønd erEnergis plassering av nettstasjon til forsy-
ning av næringsarealene.

Figur 1 viser eksisterende høyspentløsning, mens Fi gur 2 viser ny foreslått trase for høyspentnet-
tet. Rød firkant viser foreslått plassering av nett stasjon.

Figur 1: Eksisterende høyspentrase
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Figur 2: Ny foreslått høyspenttrase.

5.2 Føringsveier høyspent
Det legges opp trekkerør for både høyspent, lavspen t og fiber. Det er medtatt trekkerør for høys-
pent for eventuelle energikrevende næringsbygg. Det gir mulighet til å trekke høyspentkabel

frem til næringsbygget og etablere en ny nettstasjo n i nærheten av næringsbygget uten å be-
gynne nye omfattende gravearbeider. Det kan potensi elt spare arbeider med graving av ny grøft
mellom næringsbygget og høyspentanlegget. Kostnaden ved å medta ekstra trekkerør til eventu-
elle høyspentkabler når grøften allerede er åpen er lav i forhold.

5.3 Føringsveier Lavspent

Lavspentanlegget distribueres og forsynes ut fra ne ttstasjonen til næringsarealene gjennom trek-
kerør og trekkekummer. Et forslag til mulig løsning er tegnet inn i påfølgende tegninger.

Trekkekummene er fordelt med jevne mellomrom for le ttere å kunne tilkoble seg strøm og fiber
og redusere lengdene på grøfter som må graves i ett erkant. Trekkekummene gir en bedre fleksi-
bilitet til anlegget. Ved utbygging av nytt nærings bygg vil næringsutbyggerne kunne tilkoble seg

nærmeste trekkekum for strøm og fiber og på den måt en unngå arbeider med å etablere nye
lange kabeltraser. Som tidligere nevnt vil det også være mulig å trekke høyspentkabel inn til næ-
ringsbygget hvis det skulle være nødvendig.

Næringsareal 1 forsynes ved en trekkerørtrase langs fylkesvei med to avgreninger til nærings-
byggene, se Figur 3 for et forslag til løsning. Det legges opp til en trekkekum ved første avgre-

ning. Kostnader i forbindelse med tennskap og vegbe lsyning langs fylkesvei er medtatt under
kostnader for næringsareal 1.

Næringsareal 2 forsynes ved en trekkerørstrase som krysser riksvei før den forlegges langs nord-
/vestsiden av næringsareal 3. Trasen går via en trek kekum før den svinger av og følger adkomst-
vegen inn mot næringsareal 2. Rørtrasen føres inn i en trekkekum, før trasene distribueres ut

nord/vest og sør/øst inne i næringsareal 2, se Figur 4. Hele adkomstvegen inn til næringsareal 2
er belyst og kostnader tilknyttet vegbelysning er m edtatt under kostnader for næringsareal 2.
Kostnader knyttet til fellesføring av trekkerørstra se for næringsareal 2 og næringsareal 3 er også
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medtatt under kostnader for næringsareal 2. Dette g jelder trase som krysser fylkesvei fra nett-
stasjon og ned til avkjøring inn mot næringsareal 3 , der rør-trasene splitter seg, se Figur 5.

Næringsareal 3 forsynes ved å legge en trekkerørstr ase som krysser riksvei før den forlegges
langs nord-/vestsiden av næringsareal 3 parallelt me d rørføringene for næringsareal 2. Kostna-
dene ved denne parrallelføringen er medtatt under k ostnader for næringsareal 2. Trasen går vi-

dere via trekkekummer som er jevnt fordelt utover n ord/vestsiden av næringsareal 3. Dette gir
en fleksibilitet i forhold til tilkobling av strøm og fiber for fremtidige næringsbygg, se Figur 5.

Figur 3: Forslag til løsning på el-forsyning og veg belysning av næringsareal 1.
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Figur 4: Forslag til løsning på el-forsyning og veg belysning av næringsareal 2.
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Figur 5: Forslag til løsning på el-forsyning og veg belysning av næringsareal 3.
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5.4 Vegbelysning
I sammenheng med utbygning av nye næringsområder og avkjøringer til disse, bør vegbelysning
av riksvei over bru forlenges forbi avkjøringene ti l næringsområdene med tanke på trafikksikker-
het og forventet økt trafikk i området.
Det er derfor medtatt vegbelysning av riksvei fra ø stsiden av bru over Dørviksvaet til 55 meter
forbi næringsarealene. På deler av strekningen lang s næringsareal 1 er det tenkt dobbeltsidig

vegbelysning av både riksvei og ny foreslått vei in n til næringsareal 1. Det er også medtatt veg-
belysning på veg inn mot næringsareal 2 og 3, se Fi gur 4 og Figur 5.

Tennskap (Fordeling vegbelysning) til vegbelysninge n kan plasseres på vestsiden av avkjøringen
mot næringsareal 1 i tilknytning til trekkekum. Kab lene distribueres ut fra tennskapet til veglys-
mastene via trekkerør. Grøfter, master, kabel, jord ing og arbeid med vegbelysning er medtatt i

kostnadsoverslagene.

5.5 Tele/fiber
Det antas at det legges opp for fiberforsyning samm en med ny høyspenttrase og at fiberen ter-
mineres og distribueres videre fra et sted i nærhet en av foreslått plassering av nettstasjon.
Det legges opp til at alle næringsarealene kan tilk obles fiber. Det er medtatt trekkerør for fiber ut

til alle trekkekummene for fleksibilitet ved tilkob ling av næringsbyggene.

5.6 Eksisterende kabelføringer

Rambøll har bestilt kart for prosjektering og planl egging av Geomatikk i forbindelse med den nye
næringsparken for å se om Telenor, GET eller Teleno r kabel-TV har kabelføringer i området. Det

viste seg at Telenor har kabelføringer i gjennom in dustriområde 3, se Figur 6 under.

Figur 6: Oversiktskart over prosjekterte kabelførin ger for berørt areal.

Kabelen fra Telenor kommer inn som sjøkabel i sør/ve st av industriområde 3 og er videre forlagt

som to tele-kabler gjennom industriområde 3.
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Det vil være nødvendig å omlegge trase for tele-kab lene ved etablering av næringsområde 3.
Kostnader for omlegging av kabeltrase er ikke medta tt i kostnadsoverslagene.

6. KOSTN ADE R

Kostnader knyttet til arbeid, materiell og utførels e av de inntegnede elektrotekniske installasjo-
nene er lagt til grunn i kostnadsberegningene under . Kostnader knyttet til tilkobling til strømnet-

tet, dvs. anleggsbidrag fra netteier, er et eksempe l på en kostnad som ikke er medberegnet.
Andre kostnader som eksempelvis ikke er medberegnet er bredbånd eller fibertilknytning og om-
legging av trase for Telenor gjennom næringsareal 3 .

VA kostnader er antatt ut fra bilder og eksisterend e kartverk. Det er antatt stor andel fjellgrøfter
med overdekning på ca 1.6 meter ihht. kommunal VA n orm. Er ikke hensynstatt evt. behov for

trykkøkningskummer. Grøftekostnader kan antageligvi s reduseres en del hvis det er mulighet for
å grave opp eksisterende vannledning som erstattes med større dimensjon.
VA kostnader er i denne omgang valgt å skilles ut s om egen kostnad uten å bli fordelt på de 3
respektive områdene

Veg og industriområder er lagt opp til mest mulig m assebalanse. Dvs. at ønsket størrelse på om-

råde 1 genererer massetilførsel fra område 3, som e r det største området lengst øst.
Område 2 har teoretisk massebalanse slik det framkom mer nå.

6.1 Område 1

Estimerte byggekostnader : 11.696.497. -

Usikkerhet 15 % av byggekostnader: 1.754.474.-
Moms 25 % : 3.3 62.742.-
SUM : 16.813.713.-

6.2 Område 2

Estimerte byggekostnader : 17.713.58 7.-
Usikkerhet 15 % av byggekostnader: 2.657.038
Moms 25 % : 5. 092.656.-
SUM : 25.463.281.-

6.3 Område 3

Estimerte byggekostnader : 58.746.9 77
Usikkerhet 15 % av byggekostnader: 8.812.046
Moms 25 % : 16. 889.755

SUM : 84.448.778

6.4 Felles for alle områdene.

Omlegging av kommunal VA fram til nytt industriområ de.

Estimerte byggekostnader : 4.311.000.-
Usikkerhet 15 % av byggekostnader: 646.650.-
Moms 25 % : 1.239 .412.-
SUM : 6.197.062
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Legging av kommunal VA i nytt industriområde.
Estimerte byggekostnader :2.590.993.-

Usikkerhet 15 % av byggekostnader: 388.648.-
Moms 25 % : 744 .910.-
SUM : 3.724.491.-

BILDER
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Oversiktskart med markering av området

Utdrag fra kommunedelplanen
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Området med forslag til næringsområde

Prosjektert område med fylling i sjøen.
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Foto fra sør med etapper.

Foto tatt fra nord med etapper.

Etappe 1
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Forslag til utnyttelse på etappe 1

Etappe 2
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Etappe 3

VE DLEGG
- Kostnadsestimat over alle områder.



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Berit Flåmo Arkiv: 042  

Arkivsaksnr.: 18/2441   

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

HABILITET I BEHANDLING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

Vedlegg: 

Korrespondanse Fylkesmannen i Trøndelag 

Notater fra KS Advokatene 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune er nå i gang med revidering av kommuneplanens arealdel. I løpet av 

prosessen har det kommet flere problemstillinger knyttet til habilitet. For å bistå i avklaring 

rundt habilitetsspørsmålene er Fylkesmannen i Trøndelag og KS Advokatene kontaktet, og 

har gitt sine vurderinger. Dette ligger vedlagt saken.  

1) Forslagsstillere administrativt og politisk 

Flere av politikere i formannskapet og kommunestyret har levert innspill som 

grunneiere i høringsrunden. Videre har flere av medlemmene i de administrative 

gruppene, samt rådmann levert innspill på sine grunneiendommer i prosessen.    

Svar fra Fylkesmannen i Trøndelag: 

Inhabilitet foreligger i følge forvaltningsloven (fvl.) § 6 for det første for den som er 

part i saken. Videre foreligger inhabilitet når en selv, eller ens nærmeste, ellers har 

en særlig og direkte interesse i sakens utfall. Tjenestemenn og folkevalgte vil normalt 

være inhabile dersom planvedtaket får direkte og håndfaste virkninger for deres 

eiendommer. Men på den annen side vil ikke alle indirekte og generelle virkninger 

føre til inhabilitet, særlig dersom virkningene blir omtrent de samme som for mange 

andre.  

Det fremgår av boken «Plan- og bygningsrett» av Pedersen, Sandvik, Os m. flere at 

«En som i egenskap av grunneier uttrykkelig har protestert mot planen av hensyn til 

egen eiendom, vil være inhabil.» Fylkesmannen har tidligere også lagt til grunn at 



grunneiere som fremmer egne innspill til planen vil falle innenfor fvl. § 6 annet ledd, 

hvor «andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans 

upartiskhet.» Tjenestemenn eller folkevalgte som selv fremmer innspill for egne 

eiendommer vil etter vårt syn kunne ha en «særlig fordel, tap eller ulempe» ved å 

selv delta i behandlingen av saken.   

Svar fra KS Advokatene: 

Selv om utgangspunktet er at en grunneier innenfor planområdet ikke vil være 

inhabil – så må det forhold at administrativt ansatte og politikere har fremmet 

konkrete innspill knyttet til egen eiendom i utgangspunktet måtte være å anse som et 

«særegent forhold» jf. forvaltningslovens § 6, andre ledd. Vedkommende vil som 

følge av å ha kommet med innspill ha en klar og konkret særinteresse inn i 

behandlingen av dette spørsmålet, noe som vil være egnet til å svekke tilliten til hans 

upartiskhet. Jeg legger til grunn at utgangspunktet da vil være at vedkommende vil 

være inhabil, selv om det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle – 

herunder av hva slags karakter innspillet måtte ha. 

 

2) Rådmannens habilitet og avledet inhabilitet 

Rådmann har levert innspill til planen som grunneier. Spørsmålet er hvordan dette kan 

håndteres i organisasjonen når øverste leder er inhabil.  

 

Svar fra Fylkesmannen i Trøndelag:  

Forvaltningslovens § 6 slår fast at inhabile verken kan tilrettelegge grunnlaget for en 

avgjørelse, eller treffe avgjørelse. Den inhabile skal således ikke bidra på noe ledd 

av saksbehandlingen.  

  

Forvaltningslovens § 6 tredje ledd omhandler såkalt «avledet inhabilitet.» I medhold 

av denne bestemmelsen kan ikke en direkte underordnet tjenestemann i samme 

forvaltningsorgan treffe avgjørelse i en sak når ens overordnede er inhabil. Det er 

viktig å merke seg at det her kun gjelder det å treffe avgjørelsen. En som omfattes av 

slik avledet habilitet kan altså tilrettelegge grunnlaget for saken.    

 

Svar fra KS Advokatene: 

Er vedkommende inhabil vil denne være avskåret fra å treffe avgjørelse i saken, men 

også fra å tilrettelegge grunnlaget for avgjørelsen jf ovenfor. I dette ligger også at de 

som sitter i de administrative gruppene – og som forbereder saken, herunder 

fungerende rådmann – vil kunne være inhabile, og må fratre fra den videre 

behandling. I dette ligger også at fungerende rådmann i så fall vil være inhabil til å 

avgi innstilling i saken. 

 

Det er ikke noe krav at det skal foreligge en innstilling fra administrasjonen i saker 

som legges frem for kommunestyret, men saken skal være forsvarlig utredet jf. 

kommuneloven § 23, nr. 2, første setning hvor det fremgår at «Administrasjonssjefen 

skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet».  



 

I det ligger at det bak enhver sak som legges frem for kommunestyret, som alminnelig 

regel skal ligge en faglig basert utredning fra administrasjonen om faktiske og 

rettslige forhold. I vår sak er det derfor åpenbart at det må foreligge en innstilling. 

Det må videre også være noen fra administrasjonen til stede når saken behandles i 

kommunestyret, slik at man gi nødvendige innspill for å korrigere eventuelle feil og 

misforståelser. Når rådmannen er inhabil, vil alle ansatte i kommunen være inhabile 

til å treffe «avgjørelse i saken». 

 

Det vises til forvaltningslovens § 6, tredje ledd - om såkalt avledet inhabilitet – hvor 

det fremgår at den som er direkte underordnet en inhabil tjenestemann i samme 

forvaltningsorgan vil være inhabil til å treffe avgjørelse i saken. 

I dette må ligge at heller ikke noen i rådmannens ledergruppe kan avgi innstilling til 

formannskap og kommunestyret med forslag til vedtak. Lagt til grunn at fungerende 

rådmann er inhabil bør derfor ordfører avgi innstillingen i saken. Loven er ikke til 

hinder for dette. Bestemmelsen om avledet inhabilitet avskjærer imidlertid ikke en 

underordnet fra å tilrettelegge avgjørelsen i saken. De ansatte i rådmannens 

strategiske ledergruppe vil utfra dette derfor fortsatt kunne involveres i 

saksbehandlingen som leder frem mot innstillingen. 

 

3) Saksbehandling av planen 

Det er stilt spørsmål i forhold til habilitet og overordnet planlegging.  

Spørsmålet er hvorvidt man er inhabil i hele behandlingen av saken, eller om man 

eventuelt bare er inhabil i forhold til den enkeltes innspill eller innenfor sitt nærområde. 

Kommunen er delt inn i flere geografiske områder under den innledende behandlingen. 

 

Svar fra Fylkesmannen i Trøndelag:  

Vi har tidligere fått spørsmål om tilsvarende fra en annen kommune vedrørende 

vedtagelse av kommuneplanens arealdel. Der var det også spørsmål om en kunne 

dele opp behandlingen og unngå å bli inhabil for det hele. Vi uttalte i alle fall den 

gangen at det vanskelig kunne ses på områder separat. Det vil vel ofte være slik at 

områdene influerer på hverandre. Dersom en åpner for et boligfelt ett sted vil det 

kunne være med på å avgjøre hva som kan tillates et annet sted, ut fra tålegrenser og 

behovsvurderinger. Det vil dermed lett kunne ha betydning for andre områder hva en 

avgjør for ett område. Så svaret herfra den gang var i alle fall at en ikke ville unngå 

inhabilitet ved å dele inn vedtagelse av planen i slike delområder.   

 

Svar fra KS Advokatene: 

Når det først er konstatert inhabilitet så må det klare utgangspunktet være at denne 

gjør seg gjeldene for hele planen og ikke bare for den eiendommen som bevirker 

inhabilitet. Dette da en plan må ses som en helhetsløsning for grunnutnytting innen 

planområdet. For så vidt gjelder kommuneplanens arealdel så vises det også til Plan 

og bygningsloven § 11-5 hvor det fremgår direkte at «Kommunen skal ha en 

arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen 

mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.» Under denne forutsetning – at 



det skal være en plan – vil det følgelig heller ikke være mulig å skille ut 

disponeringen av den enkelte eiendom, og konsekvensen må da være at inhabilitet 

gjelder for hele planen når det skal stemmes over planen. 

 

Dersom det rent faktisk derimot er mulig å tenke seg at planen kan deles opp i flere 

områder hvor grunnutnyttingen i det ene området ikke influerer, eller bare influerer i 

svært liten grad, på grunnutnyttingen i et annet område, så må det imidlertid kunne 

være mulig å knytte inhabiliteten til vedkommende område, og ikke til planen i sin 

helhet, når saken er på et tidlig tidspunkt i selve saksbehandlingen. Det vil si at det 

ikke trenger være gitt at en saksbehandler vil være inhabil til å behandle enkelte 

sider av planen, selv om han måtte være inhabil i andre deler av planen. 

 

4) Behandling av habilitetsspørsmål  

Da det er stilt spørsmål rundt flere formannskapsmedlemmers habilitet, har 

formannskapet i noen tilfeller ikke vært vedtaksført under behandlingen av 

habilitetsspørsmålene.  

 

Svar fra Fylkesmannen: 

Fylkesmannen kan ikke forskuttere konkrete habilitetsvurderinger. Det fremgår av 

forvaltningslovens § 8 annet ledd at det er kollegiale organer selv som treffer 

avgjørelsen av om et medlem er inhabil. Det fremgår også der at «Dersom det i en 

og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan ingen av dem 

delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre 

organet ellers ikke ville vært vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle 

møtende medlemmer delta». I samme bestemmelse fremgår også for tjenestemenns 

del at de selv avgjør om de er inhabile, og at spørsmålet forelegges tjenestemannens 

nærmeste overordnede til avgjørelse dersom en part krever det og det kan gjøres uten 

vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen selv finner grunn til det. 

 

5) Habilitet knyttet til verv i Hamarvik vannverk 

Ett medlem i formannskapet sitter som styreleder og er andelseier i ett privat vannverk 

i Frøya kommune. Vannverket har ikke kommet med innspill, men det er kommet 

innspill som berører vannverkets drikkevannskilde. I tillegg vil all utbygging på 

Hamarvik ha konsekvenser for vannverkets kapasitet og kundegrunnlag. 

 

Svar fra KS Advokatene, 2.notat: 

At en utbygging på Hamarvik vil ha konsekvenser for vannverkets kapasitet og 

kundegrunnlag, kan jeg ikke se kan føre til at vannverket vil bli part i saken, og 

formannskapets leder inhabil. Til dette må interessen som vannverket måtte ha i 

sakens utfall vurderes som for avledet og indirekte, og heller ikke stå i en særstilling i 

forhold til mange andre aktører som også vil kunne bli berørt av en utbygging. (..) 

 

Jeg kan heller ikke se at formannskapsmedlemmet i kraft av å være både andelseier i 

vannverket og også styreleder, kan anses som inhabil etter den skjønnsmessige 

bestemmelsen i forvaltningslovens § 6, andre ledd. Basert på de opplysningene som 



jeg har er det ikke holdepunkter for å legge til grunn at eventuelle personlige 

interesser som medlemmet ville måtte ha i utfallet av saken, må være av annet enn 

nokså underordnet karakter – og av en slik karakter at de vil utgjøre et særegent 

forhold. 

 

6) Habilitet knyttet til verv i Stiftelsen Halten 

Varaordfører sitter som styremedlem i Stiftelsen Halten. Vedkommende har ingen 

private eierinteresser i stiftelsen, men er valgt som kommunens representant i styret. I 

kraft av å være grunneier har stiftelsen kommet med innspill til planen. 

 

Svar fra KS Advokatene, 1.notat: 

For så vidt gjelder spørsmålet om inhabilitet for varaordfører så skal det mere til for 

å konstatere inhabilitet, idet interessen hans ikke er som grunneier, men som 

styremedlem av en stiftelse som har interesse i utfallet av avgjørelsen knyttet til 

planen. I og med det at det ved vurderingen etter andre ledd skal legge vekt på om 

vedkommende kan oppnå en særlig fordel av avgjørelsen så er min oppfatning at 

interessen til varaordfører sannsynligvis vil være for avledet til at det vil kunne 

oppstå inhabilitet. Men også her må det gjøres en konkret vurdering. Dersom 

stiftelsen har en så stor interesse i planen at den må anses som part i saken jf 

ovenfor, så vil varaordfører være automatisk inhabil etter forvaltningslovens § 6 

første ledd bokstav e) som gjelder den som er medlem av styret for en stiftelse som er 

part i saken. 

 

Etter innledende diskusjoner i formannskapet ble følgende henvendelse oversendt KS 

Advokatene: «Spørsmålet er nå hvorvidt Stiftelsen er en part i saken med revidering 

av arealplanen, og dermed at ordfører som styremedlem er inhabil, jamfør § 6, første 

ledd, i forvaltningsloven.» 

 

Svar fra KS Advokatene, 2.notat: 

Som det klare utgangpunktet så er det antatt at den enkelte grunneier ikke vil være å 

anse som part i forhold til en kommuneplan – idet planen gjelder hele kommunen og 

er på et mer overordnet nivå.  

 

I gitte tilfeller så kan det imidlertid tenkes at grunneiere også i forhold til en 

kommuneplan vil kunne anses som part i saken og dermed direkte inhabil etter 

forvaltningslovens § 6 første ledd.  

 

Her vises blant annet til Lovavdelingens uttalelse jnr 2030/70E hvor det ble det 

presisert at § 6 første ledd bokstav a bare kunne komme til anvendelse i saken 

dersom vedkommende grunneier «i særlig grad eller på en særegen måte kan sies å 

bli berørt av planen, og de virkninger planen kan få ikke er av uvesentlig betydning 

eller i særlig grad langsiktige og hypotetiske».(..) 

 

Etter mitt skjønn er det flere momenter som samlet sett tilsier at det er nærliggende å 

måtte anse stiftelsen som part i saken. Det vises til at innspillet kommer fra stiftelsen 



selv og at forslaget legger opp til en ikke ubetydelig utbygging. Selv om vi er på et 

tidlig stadium av saken, så vil saken følgelig potensielt kunne ha store praktiske og 

sannsynligvis også økonomisk betydning for stiftelsen, og saken vil på denne måten 

direkte måtte angå stiftelsen. At stiftelsen har et bredere samfunnsnyttig formål, kan 

jeg ikke se har betydning for hvordan partsbegrepet i relasjon til 

habilitetsbestemmelsene skal forstås.  

 

Utfra dette vil varaordfører etter min vurdering følgelig måtte anses inhabil. 

 

I tillegg er det stilt spørsmål til hvorvidt politiske representanter som sitter i Rådet i 

Stiftelsen Halten er inhabile.  

 

Svar fra KS Advokatene: 

Forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav e) gjelder for den som «er leder eller har 

ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for  

1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken,»  

 

I Norsk lovkommentar er bestemmelsen kommentert slik: 

 

«Folkevalgte eller ansatte i kommunen som er «leder» eller har «ledende stilling i» 

selskapet omfattes av regelen. Her siktes det til den øverste lederen eller de som 

deltar i den daglige ledelsen av selskapet. Hvilken tittel vedkommende har spiller 

ingen rolle, det kan være daglig leder, administrerende direktør, disponent, bestyrer 

eller liknende. Videre kommer regelen til anvendelse på medlemmer av selskapets 

styre og bedriftsforsamling. Regelen kommer bare til anvendelse når vedkommende 

har den aktuelle stillingen eller vervet. For eksempel inntrer ikke inhabilitet etter § 6 

første ledd bokstav e for et tidligere styremedlem, når saker der selskapet er part skal 

behandles av forvaltningen.  Medlemmer i representantskapet, generalforsamling 

eller andre eierorganer er ikke omfattet av § 6 første ledd bokstav e. Deres habilitet 

må eventuelt vurderes etter forvaltningsloven § 6 annet ledd.» 

 

Der en stiftelse har et representantskap/rådsforsamling, gjerne større stiftelser blir 

dette å regne som tilsvarende bedriftsforsamlingen i et AS.  Ut fra dette vil jeg anta 

at rådsforsamlingen antagelig må ha samme status som en bedriftsforsamling også i 

forhold til inhabilitetsreglene, og at rådforsamlingsmedlemmene vil være inhabile 

når stiftelsen er part i saken. 

 

Vurdering: 

Med bakgrunn i de uttalelser og vurderinger som er gjort underveis kommer man da til 

følgende anbefaling: 

1) Alle politiske og administrative representanter som har gitt innspill til planen som 

grunneiere vurderes å være inhabile i saksforberedelser og politisk behandling av 

kommuneplanens arealdel.  



2) Rådmann vurderes inhabil. Saksbehandlere som ikke er inhabile kan tilrettelegge 

grunnlaget for politisk behandling. Ordfører fremmer saken til politisk behandling.  

3) Hvis man er vurdert inhabil må man fratre behandlingen av alle deler av 

kommuneplanens arealdel og all politisk behandling av denne.  

4) Hvis organet som skal behandle habilitetsspørsmålet (formannskapet eller 

kommunestyret) ikke er vedtaksført fordi antall medlemmer som fratrer er stort, skal 

alle møtende medlemmer tiltre og delta i behandlingen. 

5) Formannskapsmedlem som er styreleder i Hamarvik vannverk vurderes habil.  

6) Varaordfører er styremedlem i Stiftelsen Halten. Flere politiske representanter sitter i 

Rådet for Stiftelsen Halten. I forhold til å vurdere deres habilitet, må det fastslås 

hvorvidt Stiftelsen Halten er part i saken. Det vil derfor, med bakgrunn i de 

saksopplysninger gitt, være opp til formannskap og kommunestyre å avgjøre hvorvidt 

Stiftelsen Halten er å anse som part i saken. En vurdering av hvorvidt Stiftelsen Halten 

er en part i sak beror på en skjønnsmessig vurdering.  

Ordfører har valgt å kontakte Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS for å bistå i 

denne vurderingen. Da deres vurdering i forhold til punkt 6) ikke foreligger på dette 

tidspunkt legges saken frem uten forslag til vedtak. Vurderingen vil ettersendes og 

representant fra Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS vil delta på møtet og bistå 

under behandlingen av habilitetsspørsmålene.  
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Fra: Hoem, Lillian <fmtllih@fylkesmannen.no>
Sendt: 31. august 2018 15:45
Til: Kristin Furunes Strømskag
Emne: SV: Vurdering habilitet revidering arealplan Frøya

Hei, 
Vi har tidligere fått spørsmål om tilsvarende fra en annen kommune vedrørende vedtagelse av kommuneplanens 
arealdel. Der var det også spørsmål om en kunne dele opp behandlingen og unngå å bli inhabil for det hele. Vi 
uttalte i alle fall den gangen at det vanskelig kunne ses på områder separat. Det vil vel ofte være slik at områdene 
influerer på hverandre. Dersom en åpner for et boligfelt ett sted vil det kunne være med på å avgjøre hva som kan 
tillates et annet sted, ut fra tålegrenser og behovsvurderinger. Det vil dermed lett kunne ha betydning for andre 
områder hva en avgjør for ett område. Så svaret herfra den gang var i alle fall at en ikke ville unngå inhabilitet ved å 
dele inn vedtagelse av planen i slike delområder.  
Beklager at jeg ikke rekker å se mer på denne nå. Jeg er borte mandag og tirsdag.  
Med vennlig hilsen 
 
Lillian Hoem | Juridisk seniorrådgiver 
Fylkesmannen i Trøndelag | Kommunal- og justisavdelingen 
Tlf: +4773199159 | www.fylkesmannen.no/trondelag 

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut. 

Fra: Kristin Furunes Strømskag  
Sendt: torsdag 30. august 2018 08:38 
Til: Hoem, Lillian  
Kopi: Roger Ansgar Antonsen  
Emne: SV: Vurdering habilitet revidering arealplan Frøya 
Hei og takk for utfyllende svar. 
Formannskapet har hatt diskusjoner i forhold til habilitet og behandling av kommuneplanens arealdel.  
Der ble det stilt spørsmål i forhold til habilitet og overordnet planlegging som for eksempel budsjettvedtak, 
planstrategi og kommuneplanens arealdel.  
Spørsmålene gikk på hvorvidt man var inhabil i hele behandlingen av saken, eller om man eventuelt bare var inhabil 
i forhold til den enkeltes innspill eller innenfor sitt nærområde. Som nevnt på telefon har vi delt inn kommunen i 
flere geografiske områder under den innledende behandlingen. 
Kan dere si noe mer utdypende om dette? 
Håper dere har mulighet til å svare ut innen tirsdag 4.september når neste formannskapsmøte er.  

 
Kristin Strømskag 
Kommuneplanlegger 
Tlf: 72 46 32 37 
Mob: 48 24 48 68 
www.froya.kommune.no 

 
Fra: Hoem, Lillian [mailto:fmtllih@fylkesmannen.no]  
Sendt: 13. juli 2018 09:59 
Til: Kristin Furunes Strømskag <KristinFurunes.Stromskag@froya.kommune.no> 



2

Kopi: Gjelten, Ingrid <fmtligj@fylkesmannen.no> 
Emne: SV: Vurdering habilitet revidering arealplan Frøya 
Hei, 
Fylkesmannen kan ikke forskuttere konkrete habilitetsvurderinger. Det fremgår av forvaltningslovens § 8 annet ledd 
at det er kollegiale organer selv som treffer avgjørelsen av om et medlem er inhabil. Det fremgår også der at 
«Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved 
avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville vært vedtaksført i 
spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta». I samme bestemmelse fremgår også for 
tjenestemenns del at de selv avgjør om de er inhabile, og at spørsmålet forelegges tjenestemannens nærmeste 
overordnede til avgjørelse dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller 
tjenestemannen selv finner grunn til det. 
Videre fremgår det av kommunelovens § 59 nr 1 at tre eller flere medlemmer av et kommunestyre sammen kan 
bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ inn for lovlighetskontroll til departementet (delegert til Fylkesmannen). 
Det fremgår uttrykkelig av bestemmelsen at dette også kan gjelde avgjørelser om habilitet. I slike tilfeller vil 
Fylkesmannen ta stilling til de konkrete habilitetsvurderingene av enkeltpersoner. Fylkesmannen vil også kunne se 
på anførsler om inhabilitet ved vurdering av klagesaker hvor Fylkesmannen er klageinstans, typisk enkeltvedtak 
etter plan- og bygningsloven.  
Vi vil derfor kun veilede på mer generelt grunnlag når det gjelder spørsmål om habilitet.  
Når det gjelder spørsmålet om habilitet og rullering av kommuneplan fremgår det av pbl. § 1-9 at forvaltningsloven 
gjelder med eventuelle særbestemmelser gitt i plan- og bygningsloven (Pbl.). Pbl. inneholder ikke egne 
særbestemmelser om habilitet, og det er derfor forvaltningslovens regler om habilitet som gjelder.  
Inhabilitet foreligger i følge forvaltningsloven (fvl.) § 6 for det første for den som er part i saken. Videre foreligger 
inhabilitet når en selv, eller ens nærmeste, ellers har en særlig og direkte interesse i sakens utfall. Tjenestemenn og 
folkevalgte vil normalt være inhabile dersom planvedtaket får direkte og håndfaste virkninger for deres 
eiendommer. Men på den annen side vil ikke alle indirekte og generelle virkninger føre til inhabilitet, særlig dersom 
virkningene blir omtrent de samme som for mange andre.  
Det fremgår av boken «Plan- og bygningsrett» av Pedersen, Sandvik, Os m. flere at «En som i egenskap av grunneier 
uttrykkelig har protestert mot planen av hensyn til egen eiendom, vil være inhabil.» Fylkesmannen har tidligere også 
lagt til grunn at grunneiere som fremmer egne innspill til planen vil falle innenfor fvl. § 6 annet ledd, hvor «andre 
særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet.» Tjenestemenn eller folkevalgte 
som selv fremmer innspill for egne eiendommer vil etter vårt syn kunne ha en «særlig fordel, tap eller ulempe» ved 
å selv delta i behandlingen av saken.  
Forvaltningslovens § 6 slår fast at inhabile verken kan tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse, eller treffe 
avgjørelse. Den inhabile skal således ikke bidra på noe ledd av saksbehandlingen.  
Forvaltningslovens § 6 tredje ledd omhandler såkalt «avledet inhabilitet.» I medhold av denne bestemmelsen kan 
ikke en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan treffe avgjørelse i en sak når ens overordnede 
er inhabil. Det er viktig å merke seg at det her kun gjelder det å treffe avgjørelsen. En som omfattes av slik avledet 
habilitet kan altså tilrettelegge grunnlaget for saken.  
Med vennlig hilsen 
 
Lillian Hoem | Juridisk seniorrådgiver 
Fylkesmannen i Trøndelag | Kommunal- og justisavdelingen 
www.fylkesmannen.no/trondelag 

Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut. 

Fra: Kristin Furunes Strømskag [mailto:KristinFurunes.Stromskag@froya.kommune.no]  
Sendt: fredag 6. juli 2018 14:43 
Til: Hoem, Lillian <fmtllih@fylkesmannen.no> 
Emne: Vurdering habilitet revidering arealplan 
Hei, 
Viser til telefonsamtale i går angående skriftlig vurdering av habilitet/inhabilitet i forbindelse med Frøya kommunes 
revidering av kommuneplanens arealdel.  
Frøya kommune er nå i prosess med revidering av kommuneplanens arealdel.  
Administrativt jobbes det i arbeidsgrupper og referansegrupper med vurdering av innspill. Endelig rådmannens 
innstilling til politisk behandling avgjøres i rådmannens strategiske ledergruppe.  
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Nå er vi i den situasjonen at flere av medlemmene i gruppene, samt fungerende rådmann, har levert innspill på sine 
grunneiendommer i prosessen. Saksbehandler er ikke direkte underlagt rådmann og har ikke levert innspill.  
I tillegg har flere av politikerne levert innspill. Høringsforslag og endelig stadfesting av planen skal behandles både i 
formannskap og kommunestyre.  
Håper dere har mulighet til å vurdere habilitetsreglene, og eventuelt peke på hvordan vi kan løse dette. 

 
Kristin Strømskag 
Kommuneplanlegger 
Tlf: 72 46 32 37 
Mob: 48 24 48 68 
www.froya.kommune.no 

 



Fra: Siri Toft e Dato: 10 .08.2018
Til: F røya kommune v/ B erit Flåmo Dokument nr: 18/01999 - 1

N OTAT KS Advokatene

Vurdering av habilitet ved revidering av kommuneplan ens arealdel

Dette notatet kan inneholde opplysninger som er taushetsbelagt etter offentlighetsloven § 13.
Dokumentet kan også inneholde råd og vurderinger som nevnt i offentlighetsloven § 15 andre
ledd.

Det vi ses til henvendelse av 6. august 2018 hvor det bes om en vurdering av habiliteten til flere
p olitikere og administrativt ansatte i forbindelse med arbeidet med revidering av kommuneplanens
arealdel.

Etter det som er opplyst har planen vært på høring, og det arbeides a dministrativt i arbeidsgrupper
og referansegrupper med vurdering av innspill som har kommet i høringsrunden . R ådmannens
innstilling til politisk behandling avgjøres i rådma nnens strategiske ledergruppe. H øringsforslag og
endelig stadfesting av planen skal behandles både i formannskap og kommunestyre .

Flere av politikere i formannskapet og kommunestyret har levert innspill som grunneiere i
høringsrunden. Videre har flere av medlemmene i de administrative gruppene , samt fungerende
rådmann, l ev ert innspill på sine grunneiendommer i prosessen. Saksbehandler er ikke direkte
underlagt rådmann og har ikke levert innspill. V araordfører sitter videre i styret i en stiftelse på en øy
i Frøya kommune som heter Halten. Halten stiftelse har også komm et m ed innspill til arealplanen.

S pørsmål er om de politikerne - herunder varaordfører som styremedlem i stiftelsen Halten - og de
admin i strativ t ansatte som har kommet med innspill er inhabile til å behandle saken , og i så fall
hvordan saken bør behandles vi dere .

D et rettslige utgangspunktet

Forvaltningslovens § 6 angir vilkårene for inhabilitet. Bestemmelsen omfatter både det å treffe en
avgjørelse i en sak, men også det å tilrettelegge grunnlaget for saken.

Inhabilitet etter § 6, første ledd inntrer au tomatisk dersom vilkårene er oppfylt, men forutsetter at
vedkommende selv eller andre personer eller selskap denne har en tilknytning til har en
partstilknytning til saken. Etter forvaltningslovens § 2, første ledd bokstav e) er en part definert som
«en p erson som en avgjørelse retter seg mot eller som saken direkte gjelder»

Inhabilitet etter § 6, andre ledd beror på en skjønnsmessig vurdering. Bestemmelsen i § 6, andre
ledd er generell og skjønnsmessig, og skal dekke de tilfelle som faller utenfor opp listingen i § 6,
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første ledd, men hvor en tjenestemann likevel har en så sterk tilknytning til saken at det er egnet til å 

svekke tillitten til hans upartiskhet.   

For så vidt gjelder en reguleringsplan er de berørte grunneiere å anse som parter og kan gjøre 

partsrettigheter gjeldende, herunder vil de kunne påklage vedtaket.  I forhold til kommuneplaner er 

det derimot motsatt antatt at den enkelte grunneier i utgangspunktet ikke er å anse om part i saken 

– idet planen gjelder hele kommunen og er på et mer overordnet nivå. 

I gitte tilfeller så kan det imidlertid tenkes at grunneiere også i forhold til en kommuneplan vil kunne 

anses som part i saken og dermed direkte inhabil etter forvaltningslovens § 6 første ledd.  Det vises 

til Lovavdelingens uttalelse jnr 2030/70E.  Her ble det presisert at § 6 første ledd bokstav a bare 

kunne komme til anvendelse i saken dersom vedkommende grunneier «i særlig grad eller på en 

særegen måte kan sies å bli berørt av planen, og de virkninger planen kan få ikke er av uvesentlig 

betydning eller i særlig grad langsiktige og hypotetiske». Det ble også lagt vekt på at planen – i 

motsetning til en reguleringsplan – ikke var bindende for grunneierne. Det ble også spesielt påpekt at 

det ved vurderingen bør vises forsiktighet, slik at større interessegrupper i kommunen ikke blir satt 

utenfor ved avgjørelsen. 

Idet forvaltningslovens § 6 andre ledd fanger opp de tilfeller hvor en tjenestemann vil ha en 

partsliknende tilknytning til saken, så synes det i vår sak imidlertid naturlig å ta utgangspunkt i denne 

bestemmelsen ved habilitetsvurderingen.  Bestemmelsen har følgende ordlyd: 

 «Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans 

upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, 

tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også 

legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part»  

 

I kravet om at forholdet skal være «særegent» ligger at det må atskille seg fra det som oppfattes som 

typisk for denne type situasjoner. I vårt tilfelle vil det si at det må noe mere til enn at vedkommende 

på lik linje med andre «grunneiere» kan antas å ha interesser inn i planarbeidet.  Det vil si at det må 

kunne pekes på en konkret særinteresse.  Her vises til at man som grunneier ikke anses om part i 

planarbeidet. 

Under forutsetning av at det kan pekes på et særegent forhold må det så ved vurdering av om 

inhabilitet inntrer blant annet tas hensyn til hvor direkte interesse det er tale om, hvor stor 

økonomisk og praktisk betydning avgjørelsen vil kunne ha for ham eller henne og hvilken reell 

betydning det vil ha for sakens utfall at vedkommende fratrer.    

Ved habilitetsvurderingen er det et spørsmål om de ytre forhold, og en vurdering av om disse 

generelt og objektivt sett er egnet til å svekke tilliten til vedkommende, uavhengig av hvor stor tillit 

man måtte ha til den aktuelle tjenestemanns personlige integritet. 

Ovennevnte betyr følgelig at inhabilitet også kan inntre ved behandling av kommuneplanen.  

Avgjørelsen vil måtte bero på en konkret skjønnsmessig vurdering av de faktiske forholdene i saken. 
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Vurdering 

Selv om utgangspunktet er at en grunneier innenfor planområdet ikke vil være inhabil – så må det 

forhold at administrativt ansatte og politikere har fremmet konkrete innspill knyttet til egen eiendom 

i utgangspunktet måtte være å anse som et «særegent forhold» jf. forvaltningslovens § 6, andre 

ledd.  Vedkommende vil som følge av å ha kommet med innspill ha en klar og konkret særinteresse 

inn i behandlingen av dette spørsmålet, noe som vil være egnet til å svekke tilliten til hans 

upartiskhet.  Jeg legger til grunn at utgangspunktet da vil være at vedkommende vil være inhabil, 

selv om det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle – herunder av hva slags karakter 

innspillet måtte ha.   

Er vedkommende inhabil vil denne være avskåret fra å treffe avgjørelse i saken, men også fra å 

tilrettelegge grunnlaget for avgjørelsen jf ovenfor.  I dette ligger også at de som sitter i de 

administrative gruppene – og som forbereder saken, herunder fungerende rådmann – vil kunne 

være inhabile, og må fratre fra den videre behandling.   I dette ligger også at fungerende rådmann i 

så fall vil være inhabil til å avgi innstilling i saken. 

Det er ikke noe krav at det skal foreligge en innstilling fra administrasjonen i saker som legges frem 

for kommunestyret, men saken skal være forsvarlig utredet jf. kommuneloven § 23, nr. 2, første 

setning hvor det fremgår at «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for 

folkevalgte organer, er forsvarlig utredet».  

I det ligger at det bak enhver sak som legges frem for kommunestyret, som alminnelig regel skal ligge 

en faglig basert utredning fra administrasjonen om faktiske og rettslige forhold. I vår sak er det derfor 

åpenbart at det må foreligge en innstilling.  Det må videre også være noen fra administrasjonen til 

stede når saken behandles i kommunestyret, slik at man gi nødvendige innspill for å korrigere 

eventuelle feil og misforståelser.  

Når rådmannen er inhabil, vil alle ansatte i kommunen være inhabile til å treffe «avgjørelse i saken».  

Det vises til forvaltningslovens § 6, tredje ledd - om såkalt avledet inhabilitet – hvor det fremgår at 

den som er direkte underordnet en inhabil tjenestemann i samme forvaltningsorgan vil være inhabil 

til å treffe avgjørelse i saken.   

I dette må ligge at heller ikke noen i rådmannens ledergruppe kan avgi innstilling til formannskap og 

kommunestyret med forslag til vedtak.  Lagt til grunn at fungerende rådmann er inhabil bør derfor 

ordfører avgi innstillingen i saken.  Loven er ikke til hinder for dette.  Bestemmelsen om avledet 

inhabilitet avskjærer imidlertid ikke en underordnet fra å tilrettelegge avgjørelsen i saken.  De 

ansatte i rådmannens strategiske ledergruppe vil utfra dette derfor fortsatt kunne involveres i 

saksbehandlingen som leder frem mot innstillingen.  

Under formannskapets og kommunestyrets behandling vil det kunne møte en tilsatt fra 

administrasjonen i rådmannens sted, så lenge denne ikke har et så nært tilknytningsforhold – privat 

eller arbeidsmessig – til rådmannen at denne er inhabil allerede av denne grunn.    

For så vidt gjelder spørsmålet om inhabilitet for varaordfører så skal det mere til for å konstatere 

inhabilitet, idet interessen hans ikke er som grunneier, men som styremedlem av en stiftelse som har 

interesse i utfallet av avgjørelsen knyttet til planen.  I og med det at det ved vurderingen etter andre 

ledd skal legge vekt på om vedkommende kan oppnå en særlig fordel av avgjørelsen så er min 
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oppfatning at interessen til varaordfører sannsynligvis vil være for avledet til at det vil kunne oppstå 

inhabilitet.  Men også her må det gjøres en konkret vurdering.  Dersom stiftelsen har en så stor 

interesse i planen at den må anses som part i saken jf ovenfor, så vil varaordfører være automatisk 

inhabil etter forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav e) som gjelder den som er medlem av styret 

for en stiftelse som er part i saken.   

Når det først er konstatert inhabilitet så må det klare utgangspunktet være at denne gjør seg 

gjeldene for hele planen og ikke bare for den eiendommen som bevirker inhabilitet.  Dette da en plan 

må ses som en helhetsløsning for grunnutnytting innen planområdet.  For så vidt gjelder 

kommuneplanens arealdel så vises det også til Plan og bygningsloven § 11-5 hvor det fremgår direkte 

at «Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 

sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.»   Under denne forutsetning – at 

det skal være en plan – vil det følgelig heller ikke være mulig å skille ut disponeringen av den enkelte 

eiendom, og konsekvensen må da være at inhabilitet gjelder for hele planen når det skal stemmes 

over planen.   

Dersom det rent faktisk derimot er mulig å tenke seg at planen kan deles opp i flere områder hvor 

grunnutnyttingen i det ene området ikke influerer, eller bare influerer i svært liten grad, på 

grunnutnyttingen i et annet område, så må det imidlertid kunne være mulig å knytte inhabiliteten til 

vedkommende område, og ikke til planen i sin helhet, når saken er på et tidlig tidspunkt i selve 

saksbehandlingen.  Det vil si at det ikke trenger være gitt at en saksbehandler vil være inhabil til å 

behandle enkelte sider av planen, selv om han måtte være inhabil i andre deler av planen.   

Konsekvensene av at noen er inhabile, er at disse må fratre ved behandlingen av saken.  Dersom en 

inhabil har deltatt i forberedelsen av eller i avgjørelsen av en sak utgjør dette en saksbehandlingsfeil 

som kan medføre at det vedtaket som er truffet er ugyldig.  Et vedtak eller avgjørelse som lider av en 

slik saksbehandlingsfeil er likevel «gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke har virket 

bestemmende på avgjørelsens innhold, jf forvaltningslovens § 41.  I dette ligger blant annet at selv 

om saksforberedelsen har vært beheftet med saksbehandlingsfeil så vil dette kunne repareres når 

avgjørelsen av saken blir tatt på et overordnet nivå.          

 

Konklusjon 

Etter min vurdering vil de politikere og administrativt ansatte som har gitt innspill som grunneiere 

som utgangspunkt måtte anses som inhabile ved behandling av kommuneplanens arealdel.  I det jeg 

ikke kjenner detaljene i saken så understrekes det imidlertid at kommune selv må gjøre en konkret 

vurdering av hvert enkelt tilfelle basert på de kriteriene som er angitt ovenfor.    

For så vidt gjelder varaordfører så vil denne etter min oppfatning neppe være inhabil.  Dette med 

mindre stiftelsen i særlig grad eller på en særegen måte kan sies å bli berørt av planen. 

Idet fungerende rådmann ut fra ovennevnte høyst sannsynlig vil være inhabil så bør det være 

ordfører som innstiller i saken. De ansatte i administrasjonen, som ikke selv er inhabile, vil imidlertid 

fortsatt kunne bistå ordføreren i saksbehandlingen.   
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Med vennlig hilsen 

  

Siri Tofte 

advokat 

Telefon 95 08 08 66 

Siri.Tofte@ks.no 

    



Fra: Siri Tofte Dato: 1 7 .09.2018
Til: Frøya kommune v/ rådmannen Dokument nr: 18/01999 - 3

N OTAT KS Advokatene

Vurdering av habilitet ved revidering av kommuneplan ens arealdel
- t illeggsno tat til notat av 10 . august 2018

Dette notatet kan inneholde opplysninger som er taushetsbelagt etter offentlighetsloven § 13.
Dokumentet kan også inneholde råd og vurde ringer som nevnt i offentlighetsloven § 15 andre
ledd.

Det vises til henvendelse av 10. september 2018 hvor det bes om e n konkret vurde r ing av habiliteten
til varaordfører og et formannskaps medlem i s ak om behandl ing av innspill til kommuneplanens
arealdel . Dette som tilleggs spørsmål til mi n mer generelle vurdering av 10. august 2018 om habilitet
ved revidering av kommuneplan en .

Totalt er det kommet inn ca. 200 innspill i innspillperioden. Innspillene varierer fra endring av
arealformål, ønske om opprettholdelse av eksisterende arealbruk/regulering, samt ulike synspunkter
på planbestemmelser, arealbruk m.m.

Formannskapet skal nå behandle de konkrete innspillene med tilrådning om at administrasjonen skal
innarbeide el l e r ikke innarbeide de konkret innspillene i høringsforslag til kommuneplanens arealdel.
I saksfremstillingen fremgår at f ormannskapet vil gi administrasjonen fullmakt til å foreta mindre
k artmessige justeringer, en dringer av formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av
høringsforslag .

Vurderin g av habil iteten til varaor d fører

Varaordfører sitter som styrem edlem i Stiftelsen Halten . Vedkommende har ingen private
eierinteresser i stiftelsen, men er valgt som kommunens representant i styret. I kraft av å være
grunneier har s tiftelsen kommet med innspill til planen .

I mitt notat av 10. aug u s t 2018 var min konklusjon at varaordføreren ville bli inhabil dersom stiftelsen
selv hadde en så direkte og sær preget interesse i utfallet i saken at den ved dette måtte anses om
part, jf f orvaltningslovens § 6 første ledd bokstav e) som gjelder den som er medlem av styret for en
stiftelse som er part i saken.

Dersom sti ftel s en ikke kunn e anses som part var min konklusjon at vara o r dføre r neppe kunn e anses
som inhabil et t e r den skjønnsmessig e bestemmelsen i forvalt ni n g slov ens § 6, andre ledd idet
i nteressen hans ikke er som grunneier, men som styremedlem av en stiftelse som har interesse i
utfallet av avgjørelsen knyttet til planen. I og med det at det ved vurderingen etter andre ledd skal
legge vekt på om vedkommende kan oppnå en særlig fordel av avgjørelsen så var det min oppfatning
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at interessen til varaordfører sannsynligvis vil være for avledet til at det vil kunne oppstå inhabilitet.  

Men at det også her måtte det gjøres en konkret vurdering.   

I forlengelsen av dette er det nå stilt følgende spørsmål:  

«Spørsmålet er nå hvorvidt Stiftelsen er en part i saken med revidering av arealplanen, og dermed at 

ordfører som styremedlem er inhabil, jamfør § 6, første ledd, i forvaltningsloven.» 

Etter det som er opplyst har stiftelsen til formål «å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten som 

firmaet Nekolai Dahl ved Torstein Erbo donerte til stiftelsen.  Stiftelsen skal bidra til å vedlikeholde og 

utvikle øygruppen og fiskeværet Halten til et levende og aktivt kystkulturminne, samt legge til rette 

slik at historisk og ny viten kan formidles og utvikles.  Virksomheten kan drives selvstendig eller i 

samarbeid med andre» 

Stiftelsen eier store eiendommer på alle de forskjellige øyene som utgjør fiskeværet, Gnr/bnr 66/4.  

Styret for Stiftelsen har ønsket å legge til rette for fradeling av tomter og bygging av rorbuer/hytter 

og har kommet med innspill om at 4 områder på eiendom 66/4 tas inn i arealplanen.  Antallet nye 

rorbuer kan være opp mot 25, noe som vil innebære nær en dobling av dagens antall. Hvis de 

foreslåtte områdene blir godkjent for utbygging vil Stiftelsen jobbe videre med regulering av 

områdene og utarbeiding av spesifikasjon av bygning. 

 

Det rettslige utgangspunktet  

Som det klare utgangpunktet så er det antatt at den enkelte grunneier ikke vil være å anse som part i 

forhold til en kommuneplan – idet planen gjelder hele kommunen og er på et mer overordnet nivå. 

I gitte tilfeller så kan det imidlertid tenkes at grunneiere også i forhold til en kommuneplan vil kunne 

anses som part i saken og dermed direkte inhabil etter forvaltningslovens § 6 første ledd.   

Her vises blant annet til Lovavdelingens uttalelse jnr 2030/70E hvor det ble det presisert at § 6 første 

ledd bokstav a bare kunne komme til anvendelse i saken dersom vedkommende grunneier «i særlig 

grad eller på en særegen måte kan sies å bli berørt av planen, og de virkninger planen kan få ikke er 

av uvesentlig betydning eller i særlig grad langsiktige og hypotetiske».  

Videre vises også til Frihagen sin bok «Inhabilitet etter forvaltningsloven» 1985, side 285 og side 287 

flg.: 

Det må antas at en kommuneplan er så generell at det neppe vil være noe partsforhold etter 

forvaltningslovens § 6, 1. ledd (e) selv om planen får både håndfaste og vesentlige virkninger 

for en grunneier. I et hvert fall mener jeg at dette bør være utgangspunkt i forhold til 

forvaltningslovens § 6, 1. Iedd. Sterke grunner synes imidlertid å tale for at alle som eier 

eiendom i området bør ha rett til innsyn vedrørende forhold av betydning for sin egen 

eiendom - noe departementet også kan synes å forutsette i Ot.prp. 56 s. 105-07. 

Det bør for inhabilitetsspørsmålet neppe være avgjørende at grunneieren blir avskåret fra å 

sette i gang med en planlagt fradeling til hyttebyggingsformål der det er i strid med 

arealdelen av en slik kommuneplan….. 
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….Det følger direkte av § 6, 1. ledd at en tjenestemann eller folkevalgt er inhabil der han selv 
eller de som står i et nærmere angitt tilknytnings- forhold til ham, er formelt part i 
reguleringssaken.  
 
Etter lovens § 2, 1. ledd (e) er den part som avgjørelsen «retter seg mot» eller som «saken 

direkte gjelder». I generelle reguleringssaker kan det bli behov for en viss innskrenkende 

tolkning av ordlyden ut fra praktiske grunner - i hvert fall i forhold til inhabilitetsreglene. Den 

omstendighet at en person er grunneier innenfor et større reguleringsområde, kan ikke i seg 

selv være nok til at vedkommende bør regnes som part i reguleringssaken. Som parter må en 

først og fremst regne de grunneiere som planen kan få en viss praktisk/økonomisk betydning 

for.  

Ettersom § 6, 1. ledd (a) uten videre gjør al]e med partsstatus inhabile, må dette forutsette at 

partsbegrepet forstås slik at det ved generelle reguleringer ikke omfatter alle eierne av de 

eiendommer som reguleres. Det bør her som nevnt ikke være avgjørende at vi i forhold til 

reglene i lovens kapittel V vil gi vedkommende rettigheter som part - f.eks. til 

dokumentinnsyn. 

En grunneier som direkte og formelt har protestert mot planen ut fra betydningen for seg selv 

eller hans eiendom, bør uten videre ansees inhabil. Det synes således rimelig å anta at han 

ved sin protest her viser at saken har slik betydning for ham eller at han i alle fall har 

engasjert seg slik at han bør fratre som inhabil. 

Om vedkommende formelt skal regnes som part fordi han som grunneier har protestert, kan 
være noe mer tvilsomt. Er det tale om en helt formell og individuell protest, bør kanskje dette 
være utgangspunktet. I så fall vil hans familie, rettslige representant m.v. uten nærmere 
avveining være inhabile til å tilrettelegge saken eller å delta i avgjørelsen ut fra § 6, 1. ledd.» 

 
 
Vurdering 
 
Etter mitt skjønn er det flere momenter som samlet sett tilsier at det er nærliggende å måtte anse 
stiftelsen som part i saken.  Det vises til at innspillet kommer fra stiftelsen selv og at forslaget legger 
opp til en ikke ubetydelig utbygging.  Selv om vi er på et tidlig stadium av saken, så vil saken følgelig 
potensielt kunne ha store praktiske og sannsynligvis også økonomisk betydning for stiftelsen, og 
saken vil på denne måten direkte måtte angå stiftelsen.   At stiftelsen har et bredere samfunnsnyttig 
formål, kan jeg ikke se har betydning for hvordan partsbegrepet i relasjon til 
habilitetsbestemmelsene skal forstås.  
 
Utfra dette vil varaordfører etter min vurdering følgelig måtte anses inhabil.      
 
 
 
Vurdering av habiliteten til formannskapsmedlemmet 

Fra henvendelsen hitsettes: 

 «Det er ett ønske fra ordfører at også styreleder i Hamarvik vannverk får sin habilitet vurdert.  

Ett medlem i formannskapet sitter som styreleder og er andelseier i ett privat vannverk i Frøya 

kommune. Vannverket har ikke kommet med innspill, men det er kommet innspill som berører 
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vannverkets drikkevannskilde. I tillegg vil all utbygging på Hamarvik ha konsekvenser for vannverkets 

kapasitet og kundegrunnlag.»  

Fra oversendte saksfremstillingen fremgår at det er kommet innspill om å bygge ut opptil 30 boliger 
på flere tomter på Hamarøy, hvorav deler av den ene tomten ligger innenfor hensynssonen for 
Hamarvik vannverk. 
 
 
Det rettslige utgangspunktet 

Her vises til redegjørelsen under punkt 1. 

 

Vurdering 

At en utbygging på Hamarvik vil ha konsekvenser for vannverkets kapasitet og kundegrunnlag, kan 

jeg ikke se kan føre til at vannverket vil bli part i saken, og formannskapets leder inhabil.  Til dette må 

interessen som vannverket måtte ha i sakens utfall vurderes som for avledet og indirekte, og heller 

ikke stå i en særstilling i forhold til mange andre aktører som også vil kunne bli berørt av en 

utbygging.     

Tilsvarende er det etter mitt skjønn sannsynligvis heller ikke grunnlag for å anse vannverket som part 

i saken knyttet til innspillet hvorav en del av tomten ligger innenfor vannverkets hensynsone.  Også 

dette da interessen til vannverket sannsynligvis ikke kan anses som direkte nok. Her vises til 

lovavdelings uttalelse som er sitert ovenfor hvor det fremgår at forvaltningslovens § 6 første ledd 

bokstav a) bare kunne komme til anvendelse i saken dersom vedkommende grunneier «i særlig grad 

eller på en særegen måte kan sies å bli berørt av planen, og de virkninger planen kan få ikke er av 

uvesentlig betydning eller i særlig grad langsiktige og hypotetiske.»   

Jeg kan heller ikke se at formannskapsmedlemmet i kraft av å være både andelseier i vannverket og 

også styreleder, kan anses som inhabil etter den skjønnsmessige bestemmelsen i forvaltningslovens § 

6, andre ledd.  Basert på de opplysningene som jeg har er det ikke holdepunkter for å legge til grunn 

at eventuelle personlige interesser som medlemmet ville måtte ha i utfallet av saken, må være av 

annet enn nokså underordnet karakter – og av en slik karakter at de vil utgjøre et særegent forhold.   

 

Med vennlig hilsen 

  

Siri Tofte 

advokat 

Telefon 95 08 08 66 

Siri.Tofte@ks.no 
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Fra: Siri Tofte [mailto:siri.tofte@ks.no]  
Sendt: 18. september 2018 10:29 
Til: Roger Ansgar Antonsen  
Emne: VS: Reviderte vedtekter april 15.pdf 
 
Hei igjen, 

Forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav e) gjelder for den som «er leder eller har ledende stilling i, eller er medlem 

av styret eller bedriftsforsamling for  
1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken,»  

 
I Norsk lovkommentar er bestemmelsen kommentert slik: 
 
«Folkevalgte eller ansatte i kommunen som er «leder» eller har «ledende stilling i» selskapet omfattes av regelen. 
Her siktes det til den øverste lederen eller de 
som deltar i den daglige ledelsen av selskapet. Hvilken tittel vedkommende har spiller ingen rolle, det kan være 
daglig leder, administrerende direktør, disponent, 
bestyrer eller liknende. Videre kommer regelen til anvendelse på medlemmer av selskapets styre og 
bedriftsforsamling. Regelen kommer bare til anvendelse når vedkommende har den aktuelle stillingen eller vervet. 
For eksempel inntrer ikke inhabilitet etter § 6 første ledd bokstav e for et tidligere styremedlem, når saker der 
selskapet er part skal behandles av forvaltningen. Medlemmer i representantskapet, generalforsamling eller andre 
eierorganer er ikke omfattet av § 6 første ledd bokstav e. Deres habilitet må eventuelt vurderes etter 
forvaltningsloven § 6 annet ledd.» 
 
Der en stiftelse har et representantskap/rådsforsamling, gjerne større stiftelser blir dette å regne som 
tilsvarende bedriftsforsamlingen i et AS. Ut fra dette vil jeg anta at rådsforsamlingen antagelig må ha 
samme status som en bedriftsforsamling også i forhold til inhabilitetsreglene, og at 
rådforsamlingsmedlemmene vil være inhabile når stiftelsen er part i saken. 

Med vennlig hilsen 

Siri Tofte 
Advokat 
Attorney at Law 
Epost Email:  siri.tofte@ks.no 

Telefon Phone: (+47) 24 13 26 00 
Mobil Cellular: (+47) 95 08 08 66 
http://www.ks.no  

 

 

KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON 
The Norwegian Assosiation of Local and Regional Authorities 
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Fra: Roger Ansgar Antonsen [mailto:RogerAnsgar.Antonsen@froya.kommune.no]  
Sendt: 18. september 2018 08:50 
Til: Siri Tofte 
Emne: Reviderte vedtekter april 15.pdf 
 
Hei igjen 
 
Se vedlegg. 
 
Ha en god dag! 
 
Med vennlig hilsen 
 
Roger A. Antonsen 
Kommunalsjef  
 
Tlf: 72 46 32 30 (sentralbord)/ Mobil: 916 70 409 
www.froya.kommune.no 
Roger.antonsen@froya.kommune.no 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/2787    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/2788    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

Tilstandsrapport svømmehall og notat vedr. svømmehall tas til foreløpig orientering som 

grunnlag for diskusjon i sak om investeringsbudsjettet. 

 

 

Tilleggsrapport av 29.08.18 

Notat av 24.09.18 med bakgrunn i tilleggsrapport 

 

 

 

 















































































 

NOTAT 
Dato: 24.09.18 
Fra: Arvid Hammernes, avdelingsleder drift, tekniske tjenester 

 

Sak: Redegjørelse for bakgrunnen til utarbeidelse av tilstandsrapporten for 
svømmehallen 
 
Bakgrunnen er bygningsmessige og tekniske funn.   
 
Saken startet med behov for oppussing av garderobeanlegg og en enkel vurdering av 
tilstanden av hele svømmehallen med terapibad, og i tillegg var det behov for å få til 
universell utforming.  On Arkitekter og Ingeniører AS ble i den forbindelse engasjert for å få 
en enkel gjennomgang. 
 
Da rapportene fra On Arkitekter og Ingeniører AS kom, var det funn og opplysninger som 
gjorde at anbefalingen var en detaljert tilstandsvurdering der alle fag var representert. 
Dette er bakgrunnen for tilleggsrapporten av 29.08.18. 
Det konkluderes med følgende forhold som har betydning for videre arbeid:  

 Isolasjonsnivået er fra 1975 og 1996 og vi antar at de er bygget med datidens krav til 
bygg og tekniske løsninger.  Man bør vurdere å tilleggsisolere bygget.  Dette er ikke 
kostnadsberegnet i oppsettet, men anbefales vurdert samtidig med vurdering av UU. 

 Betongskader og frilagt armering bør utbedres snarest, for ikke å gi ustabile forhold. 

 UU bør utredes og etableres slik at det fyller dagens krav. 

 Sanitære anlegg bør skiftes. 

 Ventilasjonen bør skiftes. 

 Vannrenseanlegget bør skiftes. 

 Elektrotekniske installasjoner bør oppgraderes. 

 Øvrige påpekte forhold anses som normale vedlikehold- og reparasjonsoppgaver. 
Rapporten har følgende hovedkonklusjon: 
UU bør løses før man i det hele tatt gjør noe med bygget.  Dette for å få oversikt over det 
totale behovet.  Kostnaden må ikke nødvendigvis gå særlig opp som følge av UU. 
Det anbefales å ha som mål å løse hele behovet ved svømmehallen innenfor en 
kostnadsramme på kr 25.000.000,- inkl. mva. 
 
Det vises til tilleggsrapporten for mer detaljert informasjon.    
    



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Berit Flåmo Arkiv: 140  

Arkivsaksnr.: 18/2405    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL - NORDSKAG KRETS  

 

 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådde innspill for Nordskag krets i 

høringsforslag til kommuneplanens arealdel. 

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige 

justeringer, endringer av formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av 

høringsforslag. 

 

 

Vedlegg: 

Konsekvensutredning og ROS-analyse Nordskag krets 

Oversiktstabell innstilling Nordskag krets 

Kart alle innkomne innspill 

Kart innstilling med gjeldende arealplan 

Innkomne innspill Nordskag krets  

Uttalelse fra Titran grendalag 

Uttalelse om Stabben fort, Trøndelag fylkeskommune 

 

Saksopplysninger:   

Innledning 

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 

sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig 

arealbruk. Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling nr. 71 av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og 

føringer skal legges til grunn i arbeidet med planen.  

 

I sak 148/16, Planstrategi for Frøya kommune 2016-2020, vedtok kommunestyret at 

kommuneplanens arealdel for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende 

kommunestyreperiode.  

 

Planprogram 

Et planprogram er en beskrivelse av hva som skal løses i planarbeidet og prosessen med 

deltakelse og medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal 

utredes for nye utbyggingsområder. Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive 



og negative virkninger av ulike tiltak på samfunn og miljø. Dette skal være til hjelp for å 

foreta gode beslutninger. 

 

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på 

høring av kommunestyret i sak 61/17 i møte 01.06.2017, med frist for merknader 31.08.2017. 

Kommunestyret vedtok planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017. 

 

Prosess 

Etter planprogrammet var vedtatt ble det åpnet for å gi innspill til ny arealplan i perioden mars 

2018-31.05.2018.  

 

Det ble gjennomført flere ulike tiltak for å nå så mange som mulig under innspillsperioden: 

 Folkemøter: det ble avholdt 4 folkemøter med utgangspunkt i valgkretsene. På 

møtene møtte mellom 30-50 stk. Til sammen anslått ca. 150 personer.  

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert 

informasjon om prosessen på kommunens hjemmeside, samt mulighet til å gi innspill 

digitalt. 

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

 Direkte kontakt: Næringslivet, samt fiskarlag, ble kontaktet direkte ved brev, mailer, 

samt møter.  

 Tekstmeldinger: Alle grunneiere i kommunen ble kontaktet direkte gjennom UMS-

varsling. 

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

 Interne prosesser: Kommunens egne behov ble gjennomgått og gitt innspill på.  

 Åpent kontor: Administrasjonen har hatt åpent kontor kontinuerlig i innspillsperioden 

for å bistå med utfylling av skjema, utskrift av kartvedlegg og annen veiledning av 

innbyggere. 

 

Totalt er det kommet inn ca. 200 innspill i innspillperioden. Innspillene varierer fra endring av 

arealformål, ønske om opprettholdelse av eksisterende arealbruk/regulering, samt ulike 

synspunkter på planbestemmelser, arealbruk m.m. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

For kommuneplaner som gir retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging som kan få 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det gis en særskilt vurdering og beskrivelse – 

konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn, jamfør PBL § 4-2.  

Disse skal konsekvensutredes etter Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- 

og bygningsloven (2009), KU-forskriften. Forskriften krever at både enkeltområdene, samt de 

samlede virkningene av endringene vurderes.  

 

I tillegg skal det ved planer om utbygging utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

jamfør PBL § 4-2. ROS-analysen skal belyse hvorvidt området er egnet for utbygging, peke 

på eventuelle avbøtende tiltak, samt danne grunnlag for å avsette hensynssoner hvor områder 

med fare, risiko eller sårbarhet er avdekket. ROS-analysen vil følge konsekvensutredningen 

og oppdateres underveis i rulleringen.  

 

Alle innkomne innspill er vurdert etter temaene beskrevet i vedtatt planprogram, og følger 

saken i dokumentet Konsekvensutredning og ROS-analyse.  



 

Vurdering 

Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene.  

 

 Boligbygging 

 Frøya kommune opplever en stor vekst i folketall. Gjennom rulleringen vil det legges 

 til rette for nye områder for boligutbygging. Nye utbyggingsområder vil ha fokus på 

 fortetting og konsentreres i områder med gang- og sykkelvei, samt rundt 

 oppvekstsentrene på Nordskag og Dyrøya. Øvrige områder søkes lagt i tilknytning til 

 allerede utbygde arealer i grendene i kommunen. Frøyas fortrinn med nærhet til sjø, 

 samt havutsikt, vil vektlegges når det åpnes for nye utbyggingsområder.  

 

 Fritidsboliger 

 Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. 

 Kommunen ønsker å legge til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging 

 med nærhet til sjø, samt havutsikt. Nye områder for utbygging ønskes lagt utenfor 

 pressområdene for boligbygging. Gjerne i randsonene til grender, slik at 

 fritidsbeboere kan bidra som ressurser for grendene.  

 

 Småbåthavner og naust 

 Det er ønskelig å videreføre strategien i gjeldende arealplan i forhold til samlede 

 naustområder og flere felles småbåtanlegg. Lokalisering av disse vil ses i 

 sammenheng med eksisterende og nye utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

 Næringsareal 

 Frøya kommune er en attraktiv næringskommune. I rulleringen skal det ses på 

 mulighet for utvidelse av eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i 

 tillegg ses på mulighet for arealer til havneformål.  

 

 Øyrekka 

 Øyrekka utenfor Fast-Frøya har de siste åra vært preget av nedgang i folketallet. 

 Frøya kommune ønsker å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka 

 gjennom forvaltning av arealene, både for fastboende og besøkende.  

 

 Sjøareal 

 Frøya kommune ønsker å evaluere forvaltningen av sjøarealene i tett dialog med 

 fiskerinæringen, havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter 

 mellom fiskerinæringen og havbruksnæringen om bruk av sjøareal bør avklares i 

 planarbeidet. 

 

 Kulturarv 

 Gjennom rulleringen av arealplanen vil Frøya kommune vurdere å avsette 

 hensynssoner for å ivareta kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og 

 kulturlandskap.  

 

 Trafikksikkerhet 

 Frøya kommune ble i 2017 sertifisert som Trafikksikker kommune. Med bakgrunn i 

 dette vil kommunen ha et særlig fokus på trafikksikkerhet på alle plannivå ved åpning 

 av nye utbyggingsområder.  



  

 Folkehelse 

 Folkehelse er en av fire hovedtema i kommunens samfunnsplan. I planprosessen skal 

 det vurderes hvordan turstier, grøntdrag og idretts- og nærmiljøanlegg kan sikres 

 gjennom arealformål for å ivareta og bedre befolkningens helse.  

 

 Arealreserver 

 Frøya kommune har i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt områder som ikke 

 har blitt realisert siden forrige rullering. En naturlig del av rulleringen vil derfor være 

 å se på arealreserver både innenfor bolig, fritidsbolig, LNF- spredt boligbebyggelse, 

 naust, småbåthavner og næringsareal. Det vil være aktuelt å se på om ikke realiserte 

 områder for utbygging skal tas ut av planen for å åpne for andre attraktive områder.  

 

 Fortetting 

 Frøya kommune ønsker gjennom planarbeidet å legge vekt på fortetting ved åpning 

 av nye utbyggingsområder, både innenfor bolig, fritid og næring. Dette for å kunne 

 bidra til en bærekraftig utvikling med fokus på teknisk og sosial infrastruktur, samt 

 bruk og vern av arealer i tråd med nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye 

 utbyggingsområder vil man tilstrebe en arealbruk som reduserer potensielle konflikter 

 mellom ulike interesser.  

 

I tillegg til disse føringene skal arealplanen ivareta nasjonale og regionale interesser, i tråd 

med PBL §§ 3-1, 11-1 og 11-5. Planprogrammet inneholder en nærmere beskrivelse av dette.   

 

Strategier fra planprogrammet, konsekvensutredning og ROS-analyse, samt nasjonale og 

regionale føringer danner sammen grunnlaget for innstillingen til innkomne innspill. 

 

 

Annet 

 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: Flere av innspillene omfattes av gjeldende 

 reguleringsplaner. Det tilrådes at disse innspillene bør omfattes av en eventuell 

 reguleringsendring.  

 

 Arealreserver: I vedtatt planprogram er gjennomgang av arealreserver påpekt.  I 

 tilrådningen er det foreslått områder i eksisterende arealplan som kan tas ut, samt 

 foreslått opphevelse av gjeldende reguleringsplaner som ikke er realisert. Disse er 

 kommentert ut i Konsekvensutredning og ROS-analyse, samt bemerket i 

 oversiktstabellen.  

 

Vurdering: 

På bakgrunn av den store mengden innspill fremmes disse til behandling i formannskapet i 

totalt 4 saksfremlegg; Nordskag, Nabeita, Dyrøy/Øyrekka og Nesset/Sistranda.  

Innstillingene fra formannskapet vil samme danne utgangspunkt for utarbeidelse av 

høringsforslag for kommuneplanens arealdel for hele kommunen. Høringsforslaget skal 

behandles i formannskap og kommunestyre i tråd med planprogram.  

I saksfremlegget følger flere vedlegg. Disse inngår alle som en del av saksfremlegget. 

 

Alle innkomne innspill er vurdert enkeltvis i Konsekvensutrening og Ros-analyse, i henhold til 

alle tema for dette. Vurderingen for hvert enkelt innspill følges av innstilling til innspillet.   



 

Det er vedlagt to kart. Ett kart viser alle innkomne innspill i kretsen. Det andre kartet viser 

tilrådde innspill sammenholdt med gjeldende plan.  

 

Det er utarbeidet en oversiktstabell som vil gjøre det enklere å orientere seg mellom kart og 

Konsekvensutredning og ROS-analyse. Avmerkede innspill i kart har ett nummer som man vil 

finne igjen i tabellen, samt Konsekvensutredning og ROS-analyse. I tabellen er det angitt 

hvilket sidetall vurderingen av innspillet ligger på, samt eventuell kort kommentar.  

 

Alle innspill er i sin helhet vedlagt. I tillegg er generell uttalelse fra Titran grendalag, samt 

Trøndelag fylkeskommunes uttalelse om Stabben fort vedlagt.  

 

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med PBL, vedtatt kommunalplanstrategi, samt vedtatt planprogram for 

kommuneplanens arealdel.  
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1. BAKGRUNN 

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 

sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig arealbruk. 

Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr. 71 av 

27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og føringer skal legges til grunn i arbeidet 

med planen. 

 

Det skal gjennomføres konsekvensutredning og ROS-analyse av innspill som er kommet inn i 

forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Grunneiere, rettighetshavere, lag og 

foreninger har meldt inn endret arealbruk. I henhold til loven skal en rekke forhold vurderes før et 

område evt. kan tas i bruk til utbyggingsformål. Tiltakets virkning på miljø og samfunn skal derfor 

vurderes før området kan innarbeides i arealdelen. 

 

2. METODE 

Arbeidet med konsekvensutredningen bygger på Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter 

plan- og bygningsloven og veileder T-1493, Konsekvensutredninger Kommuneplanens arealdel1. I 

arbeidet med ROS analysen er det er tatt utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap(DSB) sin veileder: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven2, revidert desember 2011. 

 

Konsekvensutredning og ROS vil sammen utgjøre et helhetlig beslutningsgrunnlag for prioritering av 

utbyggingsområder. Ut fra dette vil anbefaling/prioritering foreslås. 

I ROS-analysen vurderes risiko og sårbarhet for hele planområdet, særlig relatert til klima- og 

naturbaserte hendelser. Det vurderes hvilke hensyn/ avbøtende tiltak som ev. må tas.  

 

1.1 Utredningstema 

Rammer og innhold i konsekvensutredningene er fastsatt i forskrift om konsekvensutredning § 9 

vedlegg III. Vedtatt planprogram av 14.12.2017 sier noe om hvilke temaer som skal 

konsekvensutredes og hvilken metodikk som skal brukes. Dersom ikke annet er beskrevet vil 

utredningen basere seg på informasjon fra allerede kjente undersøkelser og befaringer. 

På noen temaer vil lokal kunnskap og faglig skjønn være en viktig del av konsekvensutredningen. Det 

faglige skjønnet er gjort av prosjektgruppe og referansegruppe. Deltakere er beskrevet i 

planprogrammet. 
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Tema Utredningsbehov Konsekvens-

utredninger 

Metodikk 

Havbruk Må vurderes 

hvordan nye 

havbrukslokaliteter 

påvirker 

eksisterende og 

hvordan fiske- og 

fangstområder 

påvirkes. 

Hvordan vil nye 

havbruks-lokaliteter 

påvirker de 

eksisterende, og 

hvordan vil fiske- og 

fangstområder 

påvirkes. 

Verdisetting av områder, 

dokumentere og illustrere 

dagens forhold. Bruk 

kompetanse i fiskerinæring, 

lokalkunnskap*, registreringer 

og annet kartgrunnlag 

Landbruk Bevare større 

sammenhengende 

landbruksområder. 

Nye føringer for 

strengere jordvern 

og hvordan styre 

bebyggelse unna 

landbruksområder 

slik at man ikke 

bidrar med press 

gjennom overordnet 

planlegging. 

Ved vurdering av 

LNF-områder skal 

følgende utredes: 

-Arealomfang 

-Type 

jordbruksareal 

(fulldyrka, 

overflatedyrka, 

innmarksbeite) samt 

jordkvalitet. 

- Jordens og 

skogens 

produksjonsevne 

(bonitet) 

- Dyrkbarhet 

- Driftsmessige 

konsekvenser 

- Beiteressurser 

- Spredt 

boligbebyggelse 

Utredninger i henhold til AR5, 

beitekart og øvrige landbruks-

kart, landbrukssjef i 

kommunen og lokal kunnskap. 

Naturmangfold Se på hvordan tiltak 

vil påvirke nasjonalt 

og regionalt viktige 

naturtyper. Se på 

hvordan man 

unngår oppstykking 

av områder ved 

styre mot allerede 

bebygde områder. 

Utredninger skjer 

med bakgrunn i 

opplysninger i 

naturbasen. Jf. 

Naturmangfold-

loven skal det i alle 

forslag til nye tiltak i 

kommuneplanen gis 

en vurdering og 

vektlegging av 

konsekvensene 

samlet for 

naturmangfoldet. 

Ta i bruk ulike kartdatabaser, 

lokal kunnskap, Miljøkonsulent 

i kommunen og lokal 

kunnskap. 

Trafikksikkerhet Se på områder med 

trafikksikkert tilbud, 

tilgang på gang- og 

sykkelvei/fortau 

Sikre gode 

trafikksikre tilbud. I 

hvilken grad 

utbyggingen 

påvirker muligheten 

folk har til å gå til 

Ta i bruk kartdatabaser, ulike 

regionale og lokale del- og 

temaplaner. 
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og fra skole, jobb, 

servicefunksjoner og 

handel. Hvordan vil 

foreslått arealbruk 

føre til økt 

transport-behov. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

Det tas kontakt med 

Fylkeskommunen for 

å se om områder 

bør settes av til 

hensynssoner. I 

hvilken grad vil 

foreslått arealbruk 

påvirke kultur-

minner og 

kulturmiljø. 

Konsekvensene av 

og konfliktpotensial 

ved planlegging av 

ulike tiltak. Se på 

kulturminner så vel 

som kulturmiljøer 

og kulturlandskapet. 

Kulturminnemyndigheter 

uttaler seg om kulturminner i 

planområdene. Kartgrunnlag 

og kunnskap i Askeladden 

brukes, Regional plan for 

kulturminner 2013-2017. 

Barn og unges 

oppvekstvilkår 

Se på registering av 

barnetråkk, tilgang 

på nærmiljøanlegg. 

Vurdere 

konsekvenser ved 

utbygging for 

nærmiljøanlegg, 

friluftsområder og 

trygge nærområder. 

Tilgang vurderes, det utføres 

kartlegging gjennom barne-

tråkk, vurderinger videreføres 

inn i detaljregulering. 

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

Kartlegge viktige 

utfarts- og tur-

områder, områder 

med støy og støv fra 

ulike virksomhet og 

veitrafikk. 

I hvilken grad 

tiltaket ivaretar 

muligheter for 

friluftsliv og 

rekreasjon i 

nærområdet, direkte 

fra bolig. -I hvilken 

grad tiltakene 

påvirker 

kommunens rus og 

kriminalitets-

forebyggende tiltak.  

-I hvilken grad 

tiltaket medfører 

støy, støv og annen 

forurensning. 

Ulike kartdatabaser, 

kartlegging, og ulike regionale 

og lokale del- og temaplaner. 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

Viktig kommunal 

infrastruktur 

tilknyttet VA og 

hovedplan for vann- 

og avløp. 

Se på skolekretser 

og nedslagsområder 

Vurdere 

konsekvenser og 

tilbud av 

kommunale 

tjenester og 

infrastruktur med 

tanke på eventuelle 

utbyggingstiltak. Så 

langt det passer bør 

arbeidet med 

hovedplan for vann 

Hovedplan for vann- og avløp. 

Skolebruksplan. 

Analysere i forhold til 

nasjonale, regionale og 

kommunale lover og føringer. 
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og avløp samkjøres 

med kommune-

planens arealdel 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

Kartlegge 

eksisterende 

infrastruktur og 

behov for ny. 

Vurdere om det 

finnes gode nok 

tilbud til myke 

trafikanter, tiltak 

som kreves. Se om 

eksiterende 

infrastruktur krever 

utbygging, må 

allerede planlagt på 

plass først. 

Ta i bruk eksisterende 

kartgrunnlag og lokal 

kunnskap. 

Næringsarealer Se på områder for 

næringsareal. 

Kartlegge behov for 

ulike næringstyper 

og plassering av 

disse. Rett 

virksomhet på rett 

sted, med et 

differensiert tilbud. 

Hvilke ulike 

næringstyper passer 

ulike steder og 

hvilke konsekvenser 

støy, lukt og støv 

kan medføre. Se på 

nærområder i 

tilknytting til 

næringsområder. 

Utrede behov for ulike handel- 

og næringsområder. Strategisk 

Næringsplan. 

Mineralressurser Se på hvordan 

planlagte tiltak 

påvirker mineral-

forekomster. Hva er 

kommunens 

ressursbehov og hva 

kan tilbys? 

Vurdere 

påvirkninger på 

mineralforekomster 

og eksisterende 

anlegg for uttak 

Kartdata hos NGU 

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

Kartlegge bo-

setningsmønster og 

befolkningsutvikling 

hos unge og eldre. 

Vurdere 

bosetningsmønster 

og 

befolkningsmønster 

i ulike områder og 

befolknings-

sammensetning. 

Befolkningsanalyser/prognoser, 

mulighet for fortetning/spredt 

bebyggelse. Se på regionale og 

nasjonale føringer, temaplaner. 

Vann og vassdrag Vurdere hvordan 

drikkevannskilder, 

nedbørsfelt og 

vannressursene blir 

berørt. 

Hvordan vil tiltak 

komme i eventuell 

konflikt med 

vannressursene, 

vann og vassdrag. 

Ulike kartdatabaser, VA- 

avdeling. 

Tema ROS Hva skal utredes 

Forurensing Tema med RADON, støy (næring og vei), 

grunnforurensning, luftkvalitet, sårbare fjorder 

(avløpsledninger m.m.) 

Klimatilpasning Tema med klimaendringer: havnivåstigning, 

overvannproblematikk, 

Levevilkår og folkehelse Tema med levekår, folkehelse, boligpolitikk 

Naturrisiko Tema med skred, løsmasser, kvikkleire, flom, erosjon. 
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2.1 Konfliktnivå 

Under hvert tema brukes en fargeskala for å angi hvilken konflikt som kan forventes mellom foreslått 

arealbruk og berørte verdier og interesser. Betydningen av farger for konsekvens framgår under: 

 

 Ingen negative konsekvenser 

 Middels negative konsekvenser 

 Store negative konsekvenser 
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3. INNSPILL FRA NORDSKAG VALGKRETS  

3.1 BOLIGFORMÅL 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-25 

Forslagsstiller John Georg Lund 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/1 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) 2,8 

 
 

Tomta er regulert til LNF. Eksisterende bygg på 

tomta brukes til lager. 

 

 

Bruksendring av lagerbygg til boligformål. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

 

Tiltaket ligger innenfor strandsonen.  

Trafikksikkerhet  Tomta har adkomst fra Heiaveien. Vegen er registrert 

med en fartsgrense på 80 km/t i vegvesenets vegkart. 

Vegen er en smal gate med bolighus tett inntil, 

fartsgrense på 80 km/t er trolig ikke reell. 

Det er ikke gang-/sykkelveg i området, men området har 

lav trafikkmengde. Hovedveg inn til Titran har en ÅDT på 

260. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Bebyggelse rundt tomta er alle SEFRAK-registrerte 

bygninger av ulik vernestatus. 

Titran er vurdert til kulturlandskap av stor verdi i 

fylkeskommunens registrering av verdifulle kulturmiljøer. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Grendehus i Titran ”sentrum”.  

Ca. 15 km til skole/barnehage i Nordskag.  

Tiltaket påvirker ikke barn og unges oppvekst. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Ingen kartlagte friluftsområder. Området er bebygd og 

består av hovedsakelig boliger. 
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Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Offentlig VA-nett, 50 m avstand. 

Infrastruktur/ samferdsel  Busstopp i Titran ”sentrum”. Buss går via Nordskag til 

Sistranda.  

Heiaveien er kommunal vei. Tiltaket medfører ingen 

konsekvenser for infrastrukturen. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur, samt 

kommunens strategi om boligutbygging i tilknytning til 

allerede utbygde arealer i grendene. Tilgrensende 

områder er regulert til LNFR areal for spredt bolig-, 

fritids- eller næringsbebyggelse. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Tomta ligger innenfor moderat til lav 

aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. 

Planlagt parkeringsplass ligger innenfor kvikkleireområde. 

Ingen registrerte konflikter med ras eller skred. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket legger opp til ombygging av eksisterende bygg til 

boligformål, 2 vertikale leiligheter. Tiltaket er i tråd med 

omkringliggende struktur og kommunens strategi. Ingen 

spesielle konflikter ved tiltaket, men det anbefales å 

benytte LNFB-formål framfor boligformål. 

 

Titran er vurdert til kulturmiljø av stor verdi. Det bør 

derfor stilles krav til estetisk utforming av bygget. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-60 

Forslagsstiller Per Ivar Aasland 

Gnr/Bnr (Grunneier) 15/9 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Middels tett boligbebyggelse 

Areal (daa) 30 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

 

 

Området er i gjeldende KPA regulert til LNF FB 

område; Landbruk, natur og friluftsformål med 

noe fritids- og boligbebyggelse.   

 

Eksisterende bebyggelse består av et mindre 

antall bolighus, uthus og feriehus.  

 

 
 

Området foreslås utviklet til boligformål, med 

et utvalg av boligtyper som skal dekke ulike 

behov.  

 

I tidligere utkast har det blitt skissert 

løsninger med ca 55 enheter, fordelt på 

rekkehusleiligheter og et mindre antall 

eneboliger.  

 

Endelig forslag til boligsammensetning vil 

komme på et senere tidspunkt.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Tiltak på eiendommen har ikke direkte innvirkning på 

havbruksinteresser. Anlegg for havbruk er lokalisert ca 500 m mot 

nord.  
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Landbruk  

 

 

Deler av arealet er registrert som område brukt til innmarksbeite. Det 

er ikke registrert fulldyrka jord eller overflatedyrka jord på arealet, 

men i umiddelbar nærhet på tilliggende arealer.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert arter eller naturtyper av forvaltningsinteresse på 

det aktuelle området. Det meste av arealet på tomta er åpen fastmark, 

i tillegg til skog, innmarksbeite og eksisterende bebyggelse. 

Trafikksikkerhet  Adkomst til området er via privat adkomstveg som tar av fra fv. 716 i 

nord. Trafikkmengden i fv. 716 er ca. 360 biler døgn.  

 

Det er ikke målt eller beregnet trafikkmengde på den private vegen, 

men dette må estimeres som en del av det videre reguleringsarbeidet.  

 

Ut fra estimert trafikkmengde må også behovet for utvidelse av 

adkomstvegen vurderes. Trafikksikker skolevei må også etableres.  

Det er ikke registrert trafikkulykker i området rundt krysset med 

adkomstvegen.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert verneverdige kulturminner eller kulturmiljø på 

eiendommen. På nærliggende eiendom er det et SEFRAK- registrert 

våningshus fra 1900- tallet.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert steder eller områder som er avgjørende for barn 

og unges oppvekstsvilkår på eller nær eiendommen.   
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Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Eiendommen inngår i et område som er klassifisert som ”viktig 

friluftsområde”. Området omfatter arealet rundt Steinsvatnet.  

 

 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Nærmeste skole er på Nordskaget, ca. 1 km unna. Ved skolen er det 

også barnehage. Skolen har tilbud for aldersgruppen 1.- 7. klasse.  

 

Det er ikke fortau langs fv. 716 på strekningen mot skolen, og 

fartsgrensen varierer mellom 50 og 80 km/t. Det vil ikke oppfattes som 

trygt at barn går alene til skolen på denne strekningen.  

 

Ca. 400 m langs fv. 716 på strekningen mellom eiendommen og 

skolen, ligger en dagligvareforretning med post i butikk. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det er ikke offentlig kloakksystem i området, og eksisterende løsninger 

er basert på septiktank.  

Næringsarealer  Det er ikke eksisterende eller regulerte framtidige næringsareal på 

eiendommen.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert forekomst av mineralressurser på eiendommen.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

 Utbygging av boliger og ulike typer boliger, kan bidra til å forsterke 

Nordskaget som tettsted. Sett bort fra at det er skole- og 

barnehagetilbud, samt noe handel i nærheten, er det lang vei til øvrige 

tilbud på Frøya. Området ligger i nærhet av store arbeidsplasser. 

Vann og vassdrag  Foreslått tiltak innebærer bygging av boliger og nødvendig 

infrastrukturtiltak innenfor 100m- grense i strandsonen.  
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ROS-analyse 

Forurensing  Eiendommen ligger innenfor område med høy 

aktsomhetsgrad for radon. Tiltak mot radon sikres i 

byggesak gjennom TEK. 

Klimatilpasning  Ingen kjent risiko for området. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred eller 

kvikkleire.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Utbygging vurderes som noe problematisk. Tiltak på 

eiendommen vil komme i konflikt med et registrert ”viktig 

friluftsområde” rundt Steinsvatnet. Utbygging her vil på 

den andre side kunne styrke Nordskaget som tettsted, og 

bygge opp under tilbudet som finnes her. Innspillet bidrar 

til fortetting. For å redusere privatisering mot 

strandsonen, anbefales det at tiltaket begrenses til 

oversiden av privat vei innenfor området.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-91 

Forslagsstiller Torbjørn Sørdal 

Gnr/Bnr (Grunneier) 45/6 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ikke oppgitt. 

  

 
Området er i dag regulert LNFR: Tomta er 

tilknyttet vei og ligger ikke innenfor 100m 

avstand til sjø. Det aktuelle området består av 

åpen fastmark.  

 

Forslagsstiller ønsker å bygge bolig. Ikke 

oppgitt antall enheter. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Ikke registrert. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Strandheimveien og/eller fv716 (Utfrøyveien). 

Fylkesveien har en ÅDT på 620 og en fartsgrense på 60 km/t. 

Ingen registrerte ulykker de siste 10 årene. 

Ingen gang-/sykkelveg.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ingen registrerte. 

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Området er spredt bebygd, Ca. 12 km til Sistranda skole. Ca. 7 km 

til Nesset barnehage.  

 

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjærgården fra 

Flatbremholmen – Anstein: Skjærgårdsområde egnet for 

familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting av rak, dykking, 

padling, eggsanking, bærplukking og havørnsafari.  

 

Tiltaket vil i liten grad begrense allmennhetens tilgang til 

turområder og strandsone.   

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

  Ikke oppgitt. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Utfrøyveien: ÅDT 620 og fartsgrense 60 km/t. 1,2 km til Klubben 

bussholdeplass, 800 m til Gurvikdal bussholdeplass. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 
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Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ struktur 

 Område med spredt boligbebyggelse. Lang vei til skole/barnehage 

og nærbutikk. 

Vann og vassdrag  Aktuell tomt ligger ikke i strandsonen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Deler av tomta ligger innenfor gul støysone i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle.  

Levevilkår og 

folkehelse 

 Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Boliger anses som uheldig på grunn av manglende gang-

/sykkelveg, området bidrar ikke til fortetting. Området er spredt 

bebygd i dag. 

Det ligger reserver gjennom allerede avsatte arealer i gjeldende 

arealplan, samt reguleringsplan i grenda. Innspillet tilrådes derfor 

ikke.  

 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-67 

Forslagsstiller Solveig P. Dahlø Gitmark 

Gnr/Bnr (Grunneier) 3/59 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 2daa 

  

 

LNFR og LNFR FB5 (spredt boligbebyggelse).  

Bolig er oppført på tomten, brukt som 

fritidseiendom.   

 
Forslagsstiller ønsker å utvide felt LNF FB5 i KPA 

til å omfatte hele eiendommen, med begrunnelse 

at det er behov for å kunne utbedre eiendommen 

pga. vannskade og utsigning av terrasse innen de 

neste 5 år. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  En liten del av tomta er registret som innmarksbeite. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på selve tomta, men 

like nord for fv. er det registrer truede 

arter/ansvarsarter: vannrikse, storspove, jaktfalk, 

sivspurv, bergirisk, stær, gråspett, svartbak, fjellvåk, 

dvergfalk, gråsisik, furukorsnebb, skjærpippelerke, 

heipipelerke, gråtrost. 

Trafikksikkerhet  Boligen har adkomst fra fylkesvei 410, via felles adkomst 

til flere bolighus/gårdstun.   

Kort avstand til fylkesveien, opparbeidet uten 

gang/sykkelvei.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert ett automatisk fredet kulturminne i 

gårdstunet. Kulturlag, hustuft, bosetning, kulturlag fra 

førreformatorisk tid. Aktuell bygning er ikke registrert i 

SEFRAK-registeret. Tiltak for utbedring av boligen antas å 

ikke ha innvirkning på kulturminner.  
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Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ca. 9,3 km til Nordskag skole (1-4kl.) og barnehage. 

Området betjenes av skolebuss 524. Tiltaket vil ikke 

påvirke barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke registrert som et friluftsområde. 

Det går traktorvei/sti gjennom området. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er kommunalt VA-nett langs fylkesveien. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomstveien er privat veg. 

Kort avstand til bussholdeplass langs fylkesveien. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Eksisterende bolig ligger ved Daløya som ikke anses å 

være et sentralt område. Nærområdet inngår i en 

boligstruktur med spredt bolig/fritids/gårdsbebyggelse. 

Tiltaket ligger nær bussholdeplass, men uten tilknytning 

til gang/sykkelveg.  

Vann og vassdrag  Boligen ligger innenfor 100 m avstand til strandsonen. 

KPAs bestemmelser for strandsonen gjelder.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  LNF FB5 området er avgrenset mot sjø med hensyn til 

strandsonen. KPA sier: Eksisterende lovlige 

boligeiendommer i LNF-områder inngår i planen. 

Erstatningsbolig, tilbygg, påbygg eller underbygging på 

eksisterende lovlig etablert bolig kan tillates.  

 

Utbedring av bolig innenfor LNF/LNF FB5 vil derfor være 

tillatt ifølge eksisterende regulering. Ingen endring av 

avgrensning i LNFR FB5 vil være nødvendig for å utføre 

ønskede tiltak.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-100 (Nordskag) 

Forslagsstiller X-pro AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 16/18 (Roger Bekken) 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål LNFRB (Spredt boligbebyggelse) 

Areal (daa) 5,5 

 

 

Området ligger innenfor LNFR. 

 
Forslagsstiller ønsker å omregulere til LNFB og 

bygge ut ca. 2-3 boliger på Kverva.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Åpen jorddekt fastmark (AR50). Muligens beiteområde 

for sau.  

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta. Kan være 

kystlynghei i området. 

Trafikksikkerhet  Kvervavegen (FV 6460 og ÅDT 500) fra Nordskag til 

Sørskaget har fartsgrense 50 km/t og det er registrert 4 

ulykker med lettere skader. Måsøyvalvegen har 

fartsgrense 50 km/t men svært liten trafikk. Her er det 

ikke registrert noen ulykker. Det er ikke gang/sykkelveg.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ca. 2 km til Nordskag med barnehage og skole. 

Flere boliger er planlagt i området. Det er ikke 

gang/sykkelveg, men skolebuss går langs Kvervavegen.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke registrert som et friluftsområde. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er kommunalt VA-nett 250 m unna. Frøya 

kommune har god kjennskap til VA løsningen i området, 

herunder et nytt etablert minirenseanlegg i 2016/2017 

som sannsynligvis kan ivareta en god avløpsløsning for 

planlagte tomter. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst til boliger må oppgraderes ved en utbygging. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger på Kverva og er relativt sentralt hvis man 

ser på Nordskag som et tettsted og ønsker 

opprettholdelse av bosetting i grendene. Det er ikke 

gang/ sykkelveg men bussholdeplass.   
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Vann og vassdrag  Det aktuelle området ligger innenfor strandsonen. Det er 

bratt ned mot sjøen og boliger vil ligge tilbaketrukket 

pga. topografien.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ikke gang/sykkelveg til Nordskag som har barnehage, 

skole og butikk. Vil mest sannsynlig bli bilbasert.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tomta ligger på Kverva og er relativt sentralt hvis man 

ser på Nordskag som et tettsted og ønsker 

opprettholdelse av bosetting i grendene. Det er ikke 

gang/ sykkelveg, men bussholdeplass. Området ligger 

innenfor strandsonen. Grunnet arealreserver i området, 

samt hensynet til strandsonen frarådes innspillet. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-140 

Forslagsstiller Eva og Jørn Nordskag 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/43 

Dagens arealbruk Fritidsbolig 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 6 

 
Omfattes av reguleringsplan Titran, Innersia 

(2004). 

 
Ønsker at område avsatt til fritidsbolig endres 

til boligformål.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Reguleringsplan gjelder for området. For endring må det 

gjennomføres en reguleringsendring, evt. søknad om 

bruksendring.   

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-187 

Forslagsstiller Ingeniør Leif Fordal AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 15/13 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 93 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 
Området er i gjeldende KPA regulert til LNFR 

og LNF spredt boligbebyggelse.  

 

Det er i dag ingen eksisterende bebyggelse. 

 
Området foreslås utviklet til boligformål. Det er 

planlagt 60 enheter.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 
 

Store deler av arealet er registrert som åpen skrinn fastmark. Det er 

registrert noe fulldyrka jord og innmarksbeite i område.  
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Naturmangfold  Det er ikke registrert arter eller naturtyper av forvaltningsinteresse på 

det aktuelle området.  

Trafikksikkerhet  Adkomst til området er ikke etablert. Utfrøyveien – fv. 716 benyttes til 

området. Trafikkmengden i fv 716 er ca 360 biler døgn.  

Det er ikke registrert trafikkulykker i området. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert verneverdige kulturminner eller kulturmiljø på 

eiendommen. På nærliggende eiendom er det et SEFRAK- registrert 

våningshus fra 1900- tallet.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert steder eller områder som er avgjørende for barn 

og unges oppvekstsvilkår på eller nær eiendommen.   

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Eiendommen inngår i et område som er klassifisert som ”viktig 

friluftsområde”. Området omfatter arealet rundt Steinsvatnet. Området 

ligger i nærhet til merket tursti; Merradalen.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Nærmeste skole er på Nordskaget, ca. 1 km unna. Ved skolen er det 

også barnehage. Skolen har tilbud for aldersgruppen 1.- 7. klasse.  

 

Det er ikke fortau langs fv. 716 på strekningen mot skolen, og 

fartsgrensen varierer mellom 50 og 80 km/t. Det vil ikke oppfattes som 

trygt at barn går alene til skolen på denne strekningen.  

 

Ca. 400 m langs fv. 716 på strekningen mellom eiendommen og 

skolen, ligger en dagligvareforretning med post i butikk. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det er ikke offentlig kloakksystem i området, og eksisterende løsninger 

er basert på septiktank.  

Næringsarealer  Det er ikke eksisterende eller regulerte framtidige næringsareal på 

eiendommen.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert forekomst av mineralressurser på eiendommen.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ struktur 

 Utbygging av boliger og ulike typer boliger, kan bidra til å forsterke 

Nordskaget som tettsted. Sett bort fra at det er skole- og 

barnehagetilbud, samt noe handel i nærheten, er det lang vei til øvrige 

tilbud på Frøya. Det er store arbeidsplasser i nærheten. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Eiendommen ligger innenfor område med høy 

aktsomhetsgrad for radon. Tiltak mot radon sikres i 

byggesak gjennom TEK. 

Klimatilpasning  Ingen kjent risiko for området. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred eller 

kvikkleire.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Utbygging vurderes som noe problematisk. Tiltak på 

eiendommen vil komme i konflikt med et registrert ”viktig 

friluftsområde” rundt Steinsvatnet. Utbygging her vil på 

den andre side kunne styrke Nordskaget som tettsted, og 

bygge opp under tilbudet som finnes her. Det er mulig å 
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etablere trafikksikker skolevei uten kryssing av 

fylkesveien. Det må opparbeides infrastruktur. Området 

er i dag ubebygd og vil ikke bidra til fortetting. Det finnes 

arealreserver i området. Innspillet frarådes derfor.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-201 

Forslagsstiller Knut S. Reitan 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/130 

Dagens arealbruk Fritidsbolig 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 6 

 
Området omfattes av reguleringsplan Titran, 

Innersia (2004).  

 
Ønsker å bygge helårsbolig på område avsatt 

til fritidsboliger. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Reguleringsplan gjelder for området. For endring må det 

gjennomføres en reguleringsendring, evt. søknad om 

bruksendring.   

Formannskapets innstilling   
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3.2 FRITIDSBOLIG 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-1 

Forslagsstiller Kristian Aanes 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/45 og 64 

Dagens arealbruk LNFF 

Foreslått formål Utvidelse av LNFF8-sonen (i tråd med linje 1) 

for fritidsbebyggelse. Utvidelse av 

næringsområde til å inkludere ”Fjøstomta” 

Areal (daa) Ca 7 dekar – uklart hvor mye til fritidshus. 

Ca 2 dekar Næringstomt 

  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 
Nijos gårdskart: tiltaket berører deler av skrinn fastmark 

(beite) 

 

Naturmangfold   Naturbase;  

Ingen rødlistearter 

Ingen verneområder 

Ingen registrerte utvalgte naturtyper 

Hele fjøstomta og deler av LNFF-utvidelsen ligger 

innenfor definert strandsone. Den ligger også innerst i 
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vågen, hvor vannutskiftingen trolig er mer begrenset, og 

hvor naturmiljøet er noe mer skjermet. 

 

 
(GisLink – strandsone) 

Trafikksikkerhet  Ingen fortau eller gang og sykkelveg. Fartsgrense 

fylkesvegen 80 km/t. 

 

Registrert 4 drepte, 3 lettere og 2 alvorlig skadde på 

nærliggende strekning av fylkesvegen forbi området.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte viktige kulturlandskap. Ingen registrerte 

automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, 

jfr. Riksantikvarens kulturminneregister. Titran står 

oppført som Kystsamfunn med krigsminner under nyere 

tids kulturminner- og miljø i Regional plan for 
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kulturminner.

 

Det er kjent at det er noen krigsminner i området. Disse 

er ikke registrert i kartverket. Utbygging må hensynta 

disse. 

 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Viktige naturkvaliteter for hyttebrukere og fastboende. 

Noe areal vil privatiseres og utgå som bruks- og 

opplevelsesområde, men omgivelsene er rike og gir 

fortsatt gode forhold for barn og unges oppvekstsvilkår. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Ingen statlig sikra friluftsområder, men kartlagt som 

svært viktig. Et viktig kulturhistorisk område, som egner 

seg bra til fotografering av både krigsminner og 

landskap. Landskapet er spesielt med tanke på å oppleve 

store havbårer. Rikt fugleliv. Området er tilrettelagt med 

informasjonstavler og kjentmannsmerkepunkt. Kan nås 

med bil fra riksvei 716 fra øst. 

 

(Naturbase FK 00004586) 

 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

0 Kommunalt vann. Privat avløp. Kommunal vei. 

Infrastruktur/ samferdsel  Titranvegen er fylkesveg, Stabbveien er kommunal veg. 

Ingen har fortau eller gang og sykkelveg. 
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Næringstomta vil være avhengig av atkomst fra privat 

veg 

Næringsarealer  Fjøstomta ligger inntil eksisterende næringsområde 

(kommuneplan) 

Mineralressurser  Ingen spesielle – stort sett skrinn fastmark 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Stabben er spredt bebygd. Det antydes i søknaden ingen 

ting om hva slags næring som tenkes. Næringstomta vil 

kunne bli en del av et større næringsområde, avsatt i 

kommuneplanen, men som bare delvis er utbygd. 

 

Når det gjelder fritidsbebyggelsen så tolkes søknaden til å 

legge til rette for familie. Det angis ikke antall. Stabben 

har et spredt bygningsmiljø og kan tåle noe mer 

bebyggelse, men ikke dersom karakteren i området 

endres.  

 

Tiltaket påvirker ikke befolkningsutviklingen (fast 

bosetting) i området, men ligger ved Titran og kan bidra 

til å understøtte sosial og næringsstruktur der. 

Vann og vassdrag  Ingen spesielle 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Moderat aktsomhetsområde for radon 

Fritidsbebyggelse krever ingen spesiell aktsomhet som 

forurensningskilde, men det er påkrevet at 

utslippsløsning blir godkjent. 

Næringstomta er mer usikker, da det ikke er angitt hva 

slags næring som er tiltenkt. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle – Næringstomta som ligger mot sjø må i 

så fall ha faste, varige bygningskonstruksjoner over kote 

+ 3 moh. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen skred eller rasfare. Områdene ligger i god avstand 

og høyde fra havet, er ikke spesielt eksponert mot været 

og ansees derfor ikke til å utsettes for springflo eller 

ekstremvær. 
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Anbefaling 

Innstilling  1) Fjøstomta til næring 

Det bør klargjøres nærmere hva slags næring som ønskes på tomta. 

Tomta ligger i sin helhet i 100-metersbeltet og grenser mot sjøen i et 

område/poll som vurderes som viktig og sårbart. Området har kapasitet 

i godkjente arealplaner for næringsutvikling/-etablering. Innspillet 

frarådes.  

 

2) Utvidelse av LNFF8. 

Utvidelsen er ca. 7 dekar, noe som virker stort for et fåtall fritidsboliger. 

Det tilrådes å tilbakeføre område nærmest kulturminne Stabben fort til 

LNFR med tilhørende hensynssone.  

 

Avgrensning følger av uttalelse fra Trøndelag Fylkeskommune, seksjon 

kulturminner:  

Vedlagt kart viser forslag til hensynssone c i kommuneplanen (H570 – 

bevaring kulturmiljø), som vi mener ivaretar de vesentligste 

opplevelsesverdiene for Stabben fort. Som grunnlag for sonen er 

vektlagt bevaring av siktlinjer og sammenheng mellom 

kommandobunker og de 4 kanonstillingene samt ubrutt sikt mot sjøen. 

Mot vest er sonen vinklet slik at siktlinjen mot Slettringen fyr 

opprettholdes, da fyret ble benyttet som observasjonspost av 

okkupasjonsmakten og dermed inngår som del av det krigshistoriske 

landskapet. Videre ser en Korsholmen og Sandholmen, hvor det gikk 

strømkabel til lyskasterpost. Mot øst er sonens vinkel anlagt slik at 

siktlinjen fra kommandobunker og kanonstilling/sjøen opprettholdes. 

 

 
Uttalelsen er i sin helhet vedlagt sakspapirene.  

 

 

Formannskapets 

innstilling  
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Arkivsaksnr. 16-2312-68 

Forslagsstiller Solveig P. Dahlø Gitmark 

Gnr/Bnr (Grunneier) 3/1 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Fritidsbebyggelse 

Areal (daa) Gnr/bnr 3/1: 126,1 daa  

Aktuelt område: 3,8 daa 

  

 

Utsnittet markerer hele gnr/bnr 3/1. Tomten 

ligger innenfor LNFR, men grenser til LNFR FB5. 

Den omtalte delen av tomten er kupert, og 

registrert med ’annet markslag’ i AR5.  

 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge hytte med 

tinglyst rett i høydedraget bak eiendommen 

3/53 som ligger delvis innenfor LNFR FB5.  

 

Det er to fremtidige hytter som er oppgitt å ha 

tinglyst rett innenfor den aktuelle tomten.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 
Tomta er svært stor. Utsnitt av aktuell tomt som forslagsstiller omtaler 

(høydedrag nord for bolighus på eiendom 3/53): En del av tomta er 

registret som innmarksbeite (lys gul), men mesteparten er annet 

markslag (grå). Innenfor aktuelt areal i felt LNFR.  
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Naturmangfold  Det er registrert flere truede arter ved den aktuelle del av eiendommen, 

men det er ikke definert område for viktig naturtype eller artslokalitet.  

Truede arter/ansvarsarter: vannrikse, storspove, jaktfalk, sivspurv, 

bergirisk, stær, gråspett, svartbak, fjellvåk, dvergfalk, gråsisik, 

furukorsnebb, skjærpippelerke, heipipelerke, gråtrost. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Daløya, i kort avstand til fylkesvei 410, ÅDT 260. Fylkesvei 

har ikke etablert gang-/sykkelveg.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert Kulturminner innenfor den omtalte delen av 

eiendommen.  

Det er registrert ett automatisk fredet kulturminne i gårdstunet, sør for fv 

410. Kulturlag, hustuft, bosetning, kulturlag fra førreformatorisk tid. Det 

er også registrert SEFRAK-bygg. Den aktuelle tomten berører ikke disse.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Eiendommen er nord for fv 410 registrert friluftsområde, mens arealene 

sør for fylkesveien er registrert viktig friluftsområde, det ligger en buffer 

på hver side av fylkesvei som ikke er gitt verdi som friluftsområde. Aktuell 

tomt ligger på grensen til registrert friluftsområde nord for fv.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er kommunalt vann langs fylkesveien. Privat avløp.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Daløya er privat veg.  

Kort avstand til bussholdeplass langs fylkesveien. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, men i nærhet til hovedvei, og annen 

bebyggelse. Fritidstomt her vil kunne føye seg inn med øvrig 

bebyggelsesstruktur langs fylkesveien.  

Tiltaket ligger også nær gang-/sykkelveg og bussholdeplass. 

Vann og vassdrag  Aktuell tomt ligger ikke innenfor strandsonen, selv om eiendommen ligger 

delvis innenfor 100m avstand til sjø.    

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Oppføring av fritidsbolig vil være tillatt dersom område for LNF FB5 

utvides. Nåværende definisjon av felt LNFR FB5 tillater bebyggelse 

innenfor gnr/bnr 3/1 bare på areal for dyrka mark, eller bratt areal 

annet markslag.  

Mtp. Landbruksareal og fritidsbebyggelse er det bedre å benytte annet 

markslag og avgrense område for spredt bolig/fritidsbebyggelse med 

nærhet til eksisterende adkomstveier, og slik at dette kan inngå i 
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eksisterende bebyggelsesmønster. Det anbefales at LNF FB5-området 

utvides i en buffersone langs fv.410, slik at de to hyttene kan bygges 

innenfor 3/1, men utenfor areal for fulldyrka mark. Antall enheter 

beholdes, men området utvides.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-87 

Forslagsstiller Terje Sæther 

Gnr/Bnr (Grunneier) 3/10 

Dagens arealbruk LNFR / LNFR – FB15 

foreslått formål Bolig- og fritidsbebyggelse, naust, (marina) 

småbåthavn 

Areal (daa) Gnr/bnr 3/1: 126,1 daa  

Aktuelt område: 3,8 daa 

  

 
Utsnittet markerer hele gnr/bnr 3/10. Tomten 

ligger innenfor LNFR/ LNFR FB15, samt område 

for naust. Tomten ligger innenfor 100m fra sjø, 

og er registrert med skrinn fastmark, jorddekt 

fastmark og myr i AR5.  

 

Innspillet er også fremmet til forrige rullering 

av KPA, da sammen med grunneier av 

naboeiendom 3/18. Forslagsstiller stiller seg 

undrende til at FB15 omfatter arealer innenfor 

3/18.  

 
Forslagsstiller ønsker å legge til rette for 

utbygging av bolig-fritidsbebyggelse, samt 

naust og marina(småbåthavn) 

 

Det foreslås en mindre endring ved definert 

naustområde, pga terreng.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 
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Landbruk  

 
Eiendommen er svært stor. Utsnitt av aktuell tomt som forslagsstiller 

omtaler er registret med skrinn fastmark (grå) 40,4 daa, jorddekt 

fastmark (grågrønn) 3,7 daa, og myr (blå) 10,3 daa.  

Tiltaket vil ikke berøre landbruksarealer og innmarksbeite, men skrinn 

fastmark er vanligvis utmarksbeite.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for artsmangfold ved den 

aktuelle del av eiendommen. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Haugaveien, i ca.1km avstand til fylkesvei 410, ÅDT 260. 

Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner innenfor den aktuelle delen av 

eiendommen.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Frøya strandsone med 

tilhørende sjø og vassdrag, fotturområde med muligheter for jakt og fiske. 

Hekkende havørn.  

Tiltaket vil kunne gi allmennheten tilgjengelighet til turområde i 

strandsonen, men vil også kunne redusere andelen områder som ligger 

lengre enn 50 m fra bebyggelse, se punkt Vann.   

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er kommunalt VA-nett lang fylkesveien.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Adkomst via fv 410 (Daløya/Myranvegen), via Hauganveien (ca. 800m).  

Fv.410 betjenes av bussrute 524, og kart oppgir at det er en 

bussholdeplass ved avkjørsel til Hauganveien.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, men i nærhet til hovedvei, og annen 

bebyggelse. Foreslåtte fritidsboliger ligger i nærhet til opparbeidet vei, og 

med mulighet for å benytte fasiliteter i eksisterende naustområde.   

Vann og vassdrag  Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen.  
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Kartlegging av potensielt tilgjengelig strandsone, markerer hele området. 

Tiltak i området vil redusere andel strandsoneareal som ligger mer enn 

50m fra en bygning. Forslagsstillers forslag til plassering av hytter gir liten 

reduksjon i dette arealet, se vurdering Rambøll.  

Foreslåtte fritidsboliger vil ligge utenfor 100m avstand til sjø.  

Foreslått naustbebyggelse vil ligge innenfor strandsonen.  

Forslag til endringer innebærer småbåthavn i tilknytning til naustområde.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Tiltaket medfører tiltak som småbåthavn og naustbebyggelse langs 

strandlinje som vil være utsatt for havnivåstigning og stormflo. 

Sjøhus/naustbebyggelse er i sikkerhetsklasse F1, som krever at 

byggene skal tåle en 20-årsflom. Jf. TEK17.  

Levevilkår og 

folkehelse 

 Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Fritidsboliger og Strandsone:  

Den aktuelle tomten ligger delvis innenfor LNFR FB15, og dette feltet 

er avgrenset mot sjø for å markere byggegrense mot strandsonen. 

Avgrensningen ligger derimot stedvis i større avstand enn 100m til 

sjø.  

Bildet under viser forholdet mellom eksisterende avgrensning av FB15 

og strandsonen markert i grønt.  

Ved en utvidelse kan bebyggelse plasseres i noe avstand til topp en 

av åsen, dermed kan bebyggelsen ligge tilbaketrukket, men med 

utsikt. Forslagsstiller begrunner også foreslått plassering av bygg med 

at tomtene er flatere, noe som fører til mindre terrenginngrep. 

Landskapet her er eksponert, og dette vil føre til at ny bebyggelse lett 

vil ligge i silhuett på åsen, selv om de ligger tilbaketrukket, slik at 

byggehøyder og synlighet fra Veisfjorden må undersøkes nærmere 

ved søknad om tiltak.  
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Småbåthavn/naustområde: 

Det er i eksisterende KPA ikke lagt til rette for småbåthavn. Areal som 

er lagt ut til naustområde i dag er, som forslagsstiller bemerker, 

terrengmessig utfordrende for etablering av sjøhus og utvidelse av 

dette begrunnes med historisk bruk og egnethet terrengmessig.  

 

Utvidelse av eksisterende naustområde anbefales ikke, siden 

terrenget er utfordrende også for adkomst vei og etablering av 

adkomst vil medføre store terrenginngrep i strandsonen. Grunnet liten 

utbygging i området anbefales det at det ikke avsettes område for 

småbåthavn. Jamfør planprogram bør disse legges i nærheten av 

utbyggingsområder for bolig/fritid.  

 

Området avsatt i innspillet foreslås avslått, samt at allerede avsatt 

område LNF FB 15 tas ut av planforslaget. Dette begrunnes i allerede 

avsatte områder til bolig/fritid i nærheten. Området er pr. nå ubebygd 

og vil ikke bidra til fortetting. Opparbeidelse av området vil kreve 

terrenginngrep og fremføring av teknisk/kommunal infrastruktur. 

Dette medfører nedbygging av uberørt område. Dette er i tråd med 

vedtatt planprogram. 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-110 

Forslagsstiller Roger Husvik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 14/2 

Dagens arealbruk Ikke bebygd, H910 

Foreslått formål Videreføring av reguleringsplan (hyttefelt), 

utvidet med småbåthavn  

Areal (daa) Ca. 62 daa 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 
Gjeldende KPA viderefører gjeldende 

reguleringsplan, vedtatt i 2006.  

 

Ved sluttbehandling av reguleringsplanen ble 

den da foreslåtte småbåthavnen tatt ut av 

planen.  

 

 

 
Det har vist seg vanskelig å finne interesse i 

markedet så langt for nye hytter i Husvika. Vi 

har imidlertid ikke gitt opp forsøkene på å 

realisere prosjektet. 

 

Forslagsstiller ønsker derimot følgende 

endringer i gjeldende regulering: 

- Mulighet for stegvis utbygging  

- Etablere en mindre småbåthavn med 

drivstoffutsalg og kiosk i tiknytning til 

naustområde  

 

Anbefaling 

Innstilling  Dette er en reguleringsendring, og skal ikke behandles som 

innspill til KPA.  

Reguleringsplanen foreslås tatt ut av planforslaget. 

Reguleringsplan ble vedtatt i 2008 og er ikke realisert. I 

tråd med vedtatt planprogram skal gjeldende 

reguleringsplaner som ikke er påbegynt vurderes tatt ut.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-115 

Forslagsstiller Isak Gaustad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/2 

Dagens arealbruk LNFFB 

foreslått formål LNFFB 

Areal (daa) 7 

 
Tomta er avsatt til LNF-FB i gjeldende 

kommuneplan.  
 

Forslagstiller ønsker å sette opp ett hus eller 

hytte. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området er allerede avsatt til LNF-FB. Det tillates oppført 

både bolig og fritidsbolig.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-117 

Forslagsstiller Isak Gaustad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/2 

Dagens arealbruk LNF F6 og LNF 

foreslått formål Fritidsbebyggelse/Naust 

Areal (daa) 11 

 
Tomta er avsatt til LNF F6 og LNFi gjeldende 

kommuneplan.  

 
Forslagstiller ønsker tre hytter med naust.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Ingen kjente konsekvenser for havbruk. 

Landbruk  Ingen kjente konsekvenser for landbruk. 

Naturmangfold  Ingen kjente konsekvenser for naturmangfold. 

Trafikksikkerhet  Nært Stabbveien. Titranveien har ikke separat gang- og 

sykkelveg.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. Titran står oppført som 

Kystsamfunn med krigsminner under nyere tids 

kulturminner- og miljø i Regional plan for kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området fremstår ikke særlig attraktivt for friluftsliv. Det 

er heller ikke registrert som viktig i 

friluftslivskartleggingen. Nærhet til sjø for fritidsboliger 

anses som en fordel.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Opplyst at det er vann- og avløpsnett ved området. 

Kapasitet må vurderes før utbygging av feltet.  

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via Stabbveien som er smal, men har 

møteplasser.  

Næringsarealer  Ingen konsekvenser for eksisterende næringsarealer 

Mineralressurser  Det er ingen kjente konsekvenser for mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Innspillet er delvis i tråd med eks. arealplan og innebærer 

en utvidelse av allerede påbegynt naustbebyggelse.   
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Vann og vassdrag  Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen, og dersom 

naust skal tilhøre fritidsbebyggelse vil området i mellom 

bli privatisert, selv om det er tenkt at det skal være 

offentlig tilgjengelig.   

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen kjente. 

Klimatilpasning  Plassering av naust ligger innenfor aktsomhetsområde for 

flom.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet er delvis i tråd med eks. arealplan. En utvidelse 

av naustbebyggelse slik at disse går like langt på hver sin 

side av Innervågen anses som akseptabelt. Det 

forutsettes at området avsettes slik det er gjort tidligere, 

med et belte av LNF mellom fritidsbebyggelse og naust, 

for å sikre allmenn ferdsel i strandsonen.   

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-143 

Forslagsstiller Stein Bernhardsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/139 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Fritidsboliger  

Areal (daa) 11 daa 

 
Området ligger på Titran og er i dag regulert til 

LNFR. 

 
Tiltaket omfatter etablering av 3 tomter til 

fritidsbebyggelse. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Området er regulert til LNFR i kommuneplanens arealdel. 

Området består av åpen fastmark. Landbruk berøres 

ikke. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert arter av særlig stor nasjonal 

forvaltningsinteresse i eller nær området. 

Deler av området ligger innenfor definert strandsone. 

Strandsonen har viktige økologiske funksjoner med 

spesielle leveområder for planter og dyr. 

Trafikksikkerhet  Planlagte tiltak ligger i enden av Skibuveien med en 

fartsgrense på 50 km/t. Veien er en blindvei og det er 

trolig lite trafikk i området. Det er ingen gang-

/sykkelveger. Planlagt tiltak vil føre til noe økt trafikk. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. Titran står oppført som 

Kystsamfunn med krigsminner under nyere tids 

kulturminner- og miljø i Regional plan for kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Nærmeste skole/barnehage ligger 15 km unna i 

Nordskag.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke et kartlagt friluftsområde. Det går en sti 

gjennom planområdet 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Grendehus i Titran ”sentrum”.  

VA-avstand 50 m. 

Infrastruktur/ samferdsel  Nærmeste busstopp er på Titran. Buss kjører via 

Nordskag til Sistranda. 
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Skibuveien er en traktorveg/grusveg.   

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tall fra SSB viser at Titran-grunnkrets har hatt en 

befolkningsnedgang i perioden 2010-2016.  

 

Etablering av fritidsboliger i tråd med kommunens 

planstrategi om å styrke sin posisjon som 

fritidsboligkommune. 

Vann og vassdrag  Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen, området kan bli 

privatisert, selv om det er tenkt at det skal være offentlig 

tilgjengelig. Området er allerede bebygd og ytterligere 

bebyggelse vil bidra til fortetting. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor moderat til lavt 

aktsomhetsområde for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket legger opp til fritidsbebyggelse i et område med 

eksisterende fritidsbebyggelse, samt sjøhus. Området 

ligger i strandsonen og kan bidra til privatisering. Tiltaket 

er i tråd med omkringliggende struktur og vil bidra til 

fortetting av allerede utbygd område. Innspillet 

avgrenses til område rundt eksisterende bebyggelse på 

grunneiendommen.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-146 

Forslagsstiller Vigdis Venaas 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/28 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Fritidsboliger (LNFR spredt) 

Areal (daa) 11 daa 

 
Området ligger på Titran og er i dag avsatt til 

LNFR og har to bolighus. 

 
Tiltaket omfatter etablering av 4 tomter til 

fritidsbebyggelse. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Området er regulert til LNFR i kommuneplanens arealdel. 

Området består av åpen fastmark. Landbruk berøres 

ikke. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert arter av særlig stor nasjonal 

forvaltningsinteresse i eller nær området. 

Deler av området ligger innenfor definert strandsone. 

Strandsonen har viktige økologiske funksjoner med 

spesielle leveområder for planter og dyr. 

Trafikksikkerhet  Planlagte tiltak ligger i enden av Skibuveien med en 

fartsgrense på 50 km/t. Veien er en blindvei og det er 

trolig lite trafikk i området. Det er ingen gang-

/sykkelveger. Planlagt tiltak vil føre til noe økt trafikk. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. Titran står oppført som 

Kystsamfunn med krigsminner under nyere tids 

kulturminner- og miljø i Regional plan for kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Nærmeste skole/barnehage ligger 15 km unna i 

Nordskag.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke et kartlagt friluftsområdet. Det går en sti 

gjennom planområdet 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Grendehus i Titran ”sentrum”.  

VA-avstand 20 m. 
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Infrastruktur/ samferdsel  Nærmeste busstopp er på Titran. Buss kjører via 

Nordskag til Sistranda. 

Skibuveien er en traktorveg/grusveg.   

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tall fra SSB viser at Titran-grunnkrets har hatt en 

befolkningsnedgang i perioden 2010-2016.  

 

Etablering av fritidsboliger i tråd med kommunens 

planstrategi om å styrke sin posisjon som 

fritidsboligkommune. 

Vann og vassdrag  Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen, området kan bli 

privatisert, selv om det er tenkt at det skal være offentlig 

tilgjengelig. Området er allerede bebygd og ytterligere 

bebyggelse vil bidra til fortetting. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor moderat til lavt 

aktsomhetsområde for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket legger opp til fritidsbebyggelse i et område med 

eksisterende bebyggelse. Området ligger i strandsonen 

og kan bidra til privatisering. Tiltaket er i tråd med 

omkringliggende struktur og vil bidra til fortetting av 

allerede utbygd område.  

 

Turstien gjennom området bør ivaretas ved utbygging.  

Formannskapets innstilling   

 

  



 

44 
 

Arkivsaksnr. 16-2312-198 (Nordskag) 

Forslagsstiller Kjell Ove Arntzen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 3/43 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Fritidsbebyggelse 

Areal (daa) Ca. 38 daa 

 
Eiendommen er i dag registrert som LNFR. 

Eiendommen har i dag en fritidsbolig, et fjøs og et 

uthus og består av lyng og myr. 

 
Forslagsstiller ønsker å avsette området til 

fritidsformål med inntil 10 enheter. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  
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Åpen skrinn fastmark, myr og dyrka mark (AR5).  

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta. Området bør 

vurderes i forhold til naturmangfold i en eventuell 

reguleringsplan. 

Trafikksikkerhet  Myranveien (FV 6460 og ÅDT 410) fra Nordskag til 

Kvisten har fartsgrense 80 km/t. Det er ikke registrert 

ulykker de siste 10 årene. Kvistavegen har fartsgrense 80 

km/t, men liten trafikk. Her er det ikke registrert noen 

ulykker.  

Kulturminner og kulturmiljø  En bolig fra 1800 tallet er registrert i SEFRAK.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ca. 7 km til Nordskag med barnehage og skole. 

Det er ikke gang/sykkelveg. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke registrert som et friluftsområde. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett i nærheten.  

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst til fritidsboliger må muligens oppgraderes ved 

en utbygging. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger på Nordhaug og er en del av et 

hytteområde. Det er ikke gang/ sykkelveg, men det går 

buss fra fylkesvegen. 

Vann og vassdrag 
 

Innspillet berører strandsonen. Strandsonen i området er 

ikke bebygd.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ikke gang/sykkelveg. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området er et planlagt hytteområde og et stort område 

øst for planområdet er allerede regulert til 

fritidsbebyggelse. Innspillet berører strandsonen. Grunnet 

allerede avsatte regulerte områder i nærheten tilrådes 

innspillet ikke.  

Formannskapets innstilling   
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3.3 KOMBINERT BOLIGFORMÅL OG FRITIDSBOLIGFORMÅL 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-8 

Forslagsstiller Kystplan 

Gnr/Bnr (Grunneier) 43/1 Norddalen – Liss Østheim og Petter Rimol 

Dagens arealbruk LNFR  

foreslått formål Boligbebyggelse og fritidsbebyggelse  

Areal (daa) 60 daa (40 daa bolig og 20 daa fritidsbolig) 

Kart gjeldende plan 

 

Kart innspill 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0 Ikke relevant 

Landbruk  Består i hovedsak av skrinn fastmark med mindre områder 

med jorddekt fastmark og myr. Ikke dyrka jord eller beite 

innenfor området. 

Naturmangfold  Det er registrert Myrhauk i området, denne er i kategorien 

EN – sterkt truet. Det er også registrert Vannrikse, denne 

er i kategorien VU – sårbar. 

Trafikksikkerhet  Det er ikke etablert gang- og sykkelvei i området. 

Utfrøyveien har ÅDT 620 (2017) forbi området og 

fartsgrense 80 km/t, atkomstveg til området har 

fartsgrense 50 km/t. Det er registrert 3 ulykker i sving på 

fylkesvegen ved avkjørselen til området. Med bakgrunn i 

ulykkesbeskrivelsene kan det antas at krapp kurvatur kan 

har hatt betydning for uhellene. Det er ikke registrert uhell 

i forbindelse med avkjørselen. Skadegrad er registrert som 

alvorlig, lettere skadd og uskadd.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturlandskap 

innenfor området. Like nord for foreslått planområdet 

ligger gården Norddal hvor fjøs, bryggerhus og våningshus 

er SEFRAK-registrert. 
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Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 I dag har dette området spredt bebyggelse, i liten grad 

tilrettelagt for barn og unge. Tiltaket vil beslaglegge og 

privatisere natur- og friluftsområde. Langt til skole og 

barnehage.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Natur- og friluftsområder uten tilrettelegging. Utbygging 

kan medføre mer forurensing fra støy og støv. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 15 meter til offentlig vannledning. Avløp til privat anlegg 

og ut i sjø. 

Infrastruktur/ samferdsel  Utfrøyveien: ÅDT 620 og fartsgrense 80 km/t. Nærmeste 

bussholdeplass: Strømøybotn ca. 3 km unna. 

Næringsarealer 0 Ikke aktuelt  

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Avstanden til skole og nærbutikk er ca. 10 km – Sistranda. 

Barnehage 5 km unna – Nesset. 

Vann og vassdrag  Fritidsboligene vil bli liggende nærmere enn 100 meter fra 

sjø. Området fra strandkanten opp til område for 

fritidsboliger er bratt og mindre tilgjengelig. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy.  

Klimatilpasning  Eiendommen ligger på en kote fra 30-40 moh. Det er ingen fare for 

skader fra havnivåstigning.  

Levevilkår og 

folkehelse 

 Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er et ønske i planprogrammet at det skal legges til rette for 

attraktive områder for fritidsboligutbygging i nærhet til sjø og 

havutsikt. Grunnet arealreserver for fritidsbebyggelse anbefales 

innspillet avslått.  

 

Boliger anses som uheldig på grunn av manglende gang-/sykkelveg, 

samt at området bidrar ikke til fortetting. Området er til dels ubebygd i 

dag. I nærområdet Klubben/Gurvikdal finnes arealreserver som kan 

benyttes.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

  



 

48 
 

Arkivsaksnr. 16-2312-18 

Forslagsstiller John Georg Lund 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/1 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Fritidsboliger/boliger/sjøhus 

Areal (daa) 5-6 daa 

 
 

 

Tiltaket omfatter etablering av 10 sjøhus, 4 

tomter til fritidsbebyggelse og 3 tomter til 

bolig/fritidsbebyggelse. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Området er regulert til LNFR i kommuneplanens arealdel 

og gjeldende reguleringsplan. Området består av åpen 

fastmark. Berører regulert landbruksområde 

Naturmangfold  Det er registrert flere arter av særlig stor nasjonal 

forvaltningsinteresse i eller nær området, blant annet 

havørn, gråspett, gråsisik, bjørkefink, gråtrost og 

dvergfalk. 

 

Hele området ligger innenfor definert strandsone. 

Strandsonen har viktige økologiske funksjoner med 

spesielle leveområder for planter og dyr. 

Trafikksikkerhet  Planlagte tiltak ligger langs Høynesveien med en 

fartsgrense på 50 km/t. Veien er en blindvei og det er 

trolig lite trafikk i området. Det er ingen gang-

/sykkelveger. Planlagt tiltak vil føre til noe økt trafikk. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. Titran er vurdert til 

kulturlandskap av stor verdi i Fylkeskommunens 

registrering av verdifulle kulturlandskap. Det bør 

vurderes krav til estetisk utforming av bebyggelse. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Nærmeste skole/barnehage ligger 15 km unna i 

Nordskag. Tilgrensende bebyggelse er fritidsboliger. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke et kartlagt friluftsområde. Men i 

gjeldende reguleringsplan er tilgrensende områder til 

tilaket regulert til friluftsområde. Tiltaket ligger utenfor 

regulert friluftsområde. 

Kommunale tjenester/  Grendehus i Titran ”sentrum”.  
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Infrastruktur Kommunalt vann 10-100 m. Privat avløp. 

Infrastruktur/ samferdsel  Nærmeste busstopp er på Titran. Buss kjører via 

Nordskag til Sistranda. 

Høynesveien er privat veg forbi tiltakene.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tall fra SSB viser at Titran-grunnkrets har hatt en 

befolkningsnedgang i perioden 2010-2016. Det må 

vurderes om det er behov for boligutbygging. 

 

Etablering av fritidsboliger i tråd med kommunens 

planstrategi om å styrke sin posisjon som 

fritidsboligkommune. 

Vann og vassdrag  Ingen spesielle. Planlagte sjøhus vil være i tråd med 

omkringliggende strukturer. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor moderat til lavt 

aktsomhetsområde for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Området for sjøhus ligger innenfor aktsomhetsområde for 

flom. 

Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet omfatter 3 ulike områder for 

bolig/fritidsbebyggelse, samt naust. 

 

Område for fritid legger opp til utvidelse av areal regulert 

til fritidsbebyggelse. Tiltaket er i tråd med 

omkringliggende strukturer.  

 

Sjøhusområdet ligger i tilgrensning til reguleringsplan og 

eksisterende naust.  

 

Område for bolig/fritid ligger innenfor reguleringsplan og 

er avsatt til LNF.  

 

De to første områdene foreslås avsatt i planforslag 

grunnet utvidelse av kapasitet i allerede bebygd område. 

Det anbefales at disse områdene inkluderes i 

omregulering av eksisterende plan, som også kan 

omfatte området for bolig/fritid.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-19 

Forslagsstiller Gunn Linda Klubben 

Gnr/Bnr (Grunneier) 46/3 

Dagens arealbruk Tjenesteyting 

foreslått formål LNF FB 

Areal (daa) Ca. 10,2  

 
Ønsker at området avsatt til offentlig 

tjenesteyting begrenses til ikke å gjelde deres 

eiendom. Ønskes avsatt til LNF FB.  

 
 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Landbruk berøres ikke.  

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. Naturbeitemark av 

viktig verdi i nærheten til området.  

Trafikksikkerhet  Ikke opparbeidet fortau/gs-veg. Området ligger på en 

rett strekning langs fylkesvegen som er oversiktlig. 

Fartsgrense er 60 km/t.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert noe kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tilgang til grendehus i nærheten. For øvrig vil ikke 

forslaget ha noen innvirkning på barn og unge.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området ligger inneklemt mellom veg, eksisterende 

bolig/fritidsbebyggelse og grendahuset. Det går noen 

stier og tråkk gjennom området fra grendehuset, som 

tyder på noe bruk.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Grendahus ligger som nærmeste nabo til arealet.  

Infrastruktur/ samferdsel  Busstopp på begge sider av fylkesvegen, uten 

busslomme. Leskur på ene siden av vegen.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 
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Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området består av en blanding av boliger og 

fritidsbebyggelse. Delvis utvidelse til LNF FB vil være i 

tråd med omkringliggende struktur.  

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer utover støy. 

Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at den 

nærmeste delen av tomta vil være i gul støysone. Store 

deler av arealet ligger innenfor moderat og usikker sone 

for radon. Nord-øst på arealet er det høy radonfare. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Fastboende vil potensielt få fritidsbebyggelse nærmere 

seg enn tidligere.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire og 

grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er fremdeles ønskelig at deler av området blir avsatt 

til tjenesteyting slik som i eksisterende arealplan. Det 

anbefales at deler av arealet benyttes til LNF FB og 

foreslår en omdisponering av deler av arealet som ikke 

benyttes til tjenesteyting (grendahus). Dette blir en 

utvidelse av tilgrensende område avsatt til LNF FB. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-113 

Forslagsstiller Lise Sørdal og Rune Anders Sandvik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 45/3 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål LNF FB 

Areal (daa) 24,3 

  

 
Området er i dag regulert LNFR: Tomta er 

tilknyttet vei og ikke ligger innenfor 100m 

avstand til sjø.  

 
Forslagsstiller ønsker å utvide LNF FB formålet. 

Det er tenkt 5 enheter. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Noe innmarksbeite berøres. Tomta består av åpen 

jorddekt fastmark. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra fv716 (Utfrøyveien). ÅDT 620, fartsgrense 

60 km/t. Flere ulykker langs strekningen. Ingen gang-

/sykkelveg. 

Kulturminner og kulturmiljø  Kulturminne vest for tomta. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Lang vei til skole/barnehage. 

Ingen gang-/sykkelveg. 

Området er ikke spesielt tilrettelagt for barn og unge, 

men blir en del av allerede utbygd grend. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er en del av viktig friluftsområde: 

Skjærgården fra Flatbremholmen-Anstein: 

Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, småbåter, 

fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, eggsanking, 

bærplukking og havørnsafari.   

 

Friluftsområdet er stort og tiltaket vil i liten grad 

begrense allmennhetens tilgang til friluftsområdet.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt offentlig VA, avstand 50-100m. 

Infrastruktur/ samferdsel  Utfrøyveien: ÅDT 620, fartsgrense 60 km/t. 
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Ingen gang-/sykkelvei. Bussholdeplass i nærheten – 

skolebuss til Sistranda skole. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tilgrensende områder er regulert til LNF FB og LNF F. 

Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Det er 

imidlertid lang vei til skole/barnehage og andre offentlige 

tjenester. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Deler av tomta ligger innenfor gul støysone i Statens 

vegvesens støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

Det går høyspentlinje gjennom området. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å endre formålet fra LNF til LNF FB med inntil 

5 enheter. Avsatte områder til LNF FB i nærområdet har liten 

arealreserve. Tiltaket er i tråd med omkringliggende strukturer, og 

bidrar til økt kapasitet i allerede utbygd område. Innspillet tilrådes 

derfor. 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-158 

Forslagsstiller Lars Meland 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/121 

Dagens arealbruk LNF F6 og nausttomter 

foreslått formål Fritidsbolig, nausttomter og 

flytebrygge/ilandstigingsbrygge. 

Areal (daa) 5 

 

Tomta er avsatt til LNF F6 og naust i gjeldende 

kommuneplan.  

 
Forslagstiller ønsker at mulighet for naust og 

fritidsbolig blir opprettholdt. Ønsker å bygge felles 

ilandstigningsplattform, alternativt flytebrygge i 

samarbeid med 1/121, 1/249 og 1/273. Ønsker 

også å fradele en tomt på ca. 0,8 daa til 

fritidseiendom. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Ingen kjente konsekvenser for havbruket 

Landbruk  Ingen kjente konsekvenser for landbruk 

Naturmangfold  Ingen kjente konsekvenser for naturmangfold 

Trafikksikkerhet  Nært Stabbveien. Titranveien har ikke separat gang- og 

sykkelveg.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området fremstår ikke særlig attraktivt for friluftsliv. Det 

er i dag allerede delvis bebygd for tilgang til sjø. Nærhet 

til sjø for fritidsboliger anses som en fordel.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Opplyst at det er vann- og avløpsnett ved området. 

Kapasitet må vurderes før utbygging av feltet.  

Infrastruktur/ samferdsel  Akomst via Stabbveien som er smal, men har 

møteplasser.  

Næringsarealer  Ingen konsekvenser for eksisiterende næringsarealer 

Mineralressurser  Det er ingen kjente konsekvenser for mineralressurser 
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Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Innspillet er delvis i tråd med eksisterende arealplan i 

forhold til område avsatt til naust og fritidsbebyggelse. 

Planprogrammet vektlegger at fritidsboliger, naust og 

områder avsatt til småbåthavn skal ligge i tilknytning til 

hverande.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket vil berøre strandlinjen med landfeste eller 

flytebrygge. Tiltaket innebærer forankring i sjø.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen kjente.  

Klimatilpasning  Plassering av naust ligger innenfor aktsomhetsområde for 

flom. Faste bygningskonstruksjoner burde ligge på kote + 

3. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er ønskelig fra kommunens side at flytebrygger blir 

samlet. I tråd med planprogram vektlegges at områder 

avsatt til fritidsboliger, naust og småbåthavn ligger i 

nærheten av hverandre. Det ønskes felles 

flytebrygger/småbåtanlegg. Fradeling skjer ved egen 

fradelingssøknad til kommunen. Innspillet tilrådes.  

 

Det oppfattes hensiktsmessig å avsette indre deler av 

Innersundet til småbåthavn for å stadfeste eksisterende 

bruk. Areal avsatt til småbåthavn i Naftadjupet foreslås 

tatt ut av planforslaget.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-170 

Forslagsstiller Kristian Skarsvåg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 50/3 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål LNF med åpning for spredt bolig- og fritids-

bebyggelse. 

Areal (daa) Ca. 390 daa  

 
Området ligger i Sandvik og er i stor grad 

regulert til LNFR, i tillegg til noe næring.  

 

Innspillet legger opp til at det kan bygges 20 

enheter fordelt på boliger og hytter. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  
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Store deler av området er registrert som åpen fastmark 

(grå), mindre deler av området er registrert som 

innmarksbeite (gul), myr (lyse blått), dyrka mark 

(oransje) og bebygd (rosa) 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold i kartdatabasene til 

Miljøstatus.  

Trafikksikkerhet  Adkomst Bremnesvegen som er en grusvei via 

fylkesvegen. Ikke opparbeidet fortau/gs-veg. Ingen 

registrerte ulykker de siste 10 årene i området. ÅDT på 

400.  Fartsgrense er 60 km/t.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert noen kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 15 km til skole. 10 km til barnehage på Nordskag. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Område er registrert som et friluftsområde. 

Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, småbåter, 

fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, eggsanking, 

bærplukking og havørnsafari. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann. Privat avløp.  

Infrastruktur/ samferdsel  Grusvei uten gang- og sykkelvei. Skolebuss. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området består av en blanding av boliger og 

fritidsbebyggelse. En forlengelse av dette er i tråd med 

overordna mål for å styrke grendene. 

Vann og vassdrag 
 

Eiendommen grenser til sjø. Det er mulig å begrense 

bebyggelse til utenfor strandsonen. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer utover støy. 

Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at det ikke er 

noe støyproblematikk. Store deler av arealet ligger 

innenfor moderat og usikker sone for radon. Nord-øst på 

arealet er det høy radonfare. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire og 

grunnforhold. 
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Anbefaling 

Innstilling  

 

 

 

 

 

 

Boliger: Området ligger langt unna nødvendige 

servicetilbud, men i nærheten av boligfelt på Sandvik. 

Det er i tråd med overordna plan å styrke grendene. 

Dette området anses ikke som sentralt og har heller 

ingen gang-/sykkelveg. Det er 15 km til nærmeste skole.  

Fritidsboliger: Fritidsboligene er tenkt i randsonen til 

grenda Sandvik med sjø og havutsikt. Dette er i tråd med 

overordna plan. Det finnes allerede avsatte områder til 

LNF FB i nærområdet med ledig kapasitet. Det ligger 

arealreserver for boligbygging i vedtatte 

reguleringsplaner i Sandvika og omkringliggende LNF FB-

områder. I tillegg er området i dag ubebygd. Innspillet 

tilrådes derfor ikke.  

Det er viktig at det ikke bygges på områder med dyrka 

mark og at strandsonen ikke privatiseres.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-189 

Forslagsstiller Tone og Lars Måsøval 

Gnr/Bnr (Grunneier) 17/7 

Dagens arealbruk Kombinert bebyggelse og anleggsformål 

foreslått formål Kombinert bolig- og fritidsformål 

Areal (daa) Ikke oppgitt 

 
 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Det er registert noe fulldyrka mark innenfor det foreslåtte 

området. Ca. 800 kvm ser ut til å være i bruk, trolig som 

grasproduksjon.  
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Naturmangfold  Det er ikke registrert noe særskilt naturmangfold innenfor 

området. Grenser mot et område med kystmyr av viktig 

verdi.   

Trafikksikkerhet  Det er ikke tilbud til myke trafikanter langs vegene 

Kverva og Nordskaget. Fartsgrense er 50 km/t. Det er 

tilstrekkelig sikt fra antatt avkjøring fra Kverva.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Det er regulert nærlekeplass i eks. reguleringsplan. 

Ortofoto viser at denne ikke er bygget enda. Det er i 

overkant av 2km langs trafikert  veg til nærmeste 

nærmiljøanlegg (Nordskag).  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området grenser til friluftsområdet Sandvassheia.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett i nærheten. Frøya kommune har god 

kjennskap til VA løsningen i området, herunder et nytt 

etablert minirenseanlegg i 2016/2017 som sannsynligvis 

kan ivareta en god avløpsløsning for mulige tomter. 

Infrastruktur/ samferdsel  Dersom det skal etableres flere boenheter som benyttet 

stikkveg, bør denne vurderes oppgradert, både mtp. 

bredde og dekke.   

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området ligger på Kverva og er relativt sentralt hvis man 

ser på Nordskag som et tettsted og ønsker oprettholdelse 

av bosetting i grendene. Det er ikke gang/ sykkelveg, 

men bussholdeplass. Nærhet til flere store arbeidsplasser.   

Vann og vassdrag  Eksisterende bekk som renner ut i Måsøyvalen bør 

opprettholdes for å ta unna som drenering av 

myrområder rundt.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Områder nærmest fylkesvegen er innenfor gul støysone. 

Området ligger innenfor aktsomhetsområde for radon.  

Klimatilpasning  Bekk gjennom området ivaretar økt overvann.  

Levevilkår og folkehelse  Ikke gang/sykkelveg til Nordskag som har barnehage, 

skole og butikk. Vil mest sannsynlig bli bilbasert. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Deler av området er allerede regulert til boligformål. 

Andre deler er allerde avsatt til kombinert formål i 

arealdelen. Det anses som å finnes tilstrekkelige avsatte 

arealer innenfor eksisterende arealplan og 

reguleringsplan i nærområdet. Innspillet frarådes derfor.  

Forhold knyttet til luftledning, potensiell dyrkbar mark og 

trafikksikkerhet og støy må vurderes nærmere i en 

eventuell reguleringsplan av allerede avsatte områder.     

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-191 (Nordskag) 

Forslagsstiller Monicha Seternes 

Gnr/Bnr (Grunneier) 16/16 

Dagens arealbruk LNF spredt bolig- fritids og næringsbebyggelse 

foreslått formål Kombinert bolig- og fritidsbebyggelse 

Areal (daa) 18 daa 

 
Eiendommen er i dag registrert som LNFR og 

naust og er bebygd med naust og bolighus.  

 
Forslagsstiller ønsker å omregulere til området 

kombinert bolig- og fritidsformål med inntil 10 

enheter i likhet med eiendommen den grenser 

mot nord. Naustområdene i innspill nr. 186 

rett nord for området vil tilbys som en pakke 

ved salg av bolig.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 

Åpen jorddekt fastmark, bebygd område, dyrka og skog 

(AR5). Benyttes som beiteområde. Innspillet gjelder del 

av grunneiendommen uten dyrka jord.  
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Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta.  

Trafikksikkerhet  Kvervavegen (FV 6460 og ÅDT 500) fra Nordskag til 

Sørskaget har fartsgrense 50 km/tt og det er registrert 4 

ulykker med lettere skader. Måsøyvalvegen har 

fartsgrense 50 km/t, men svært liten trafikk. Her er det 

ikke registrert noen ulykker. Det er ikke gang/sykkelveg.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ca. 2 km til Nordskag med barnehage og skole. 

Flere boliger er planlagt i området. Det er ikke 

gang/sykkelveg, men skolebuss går langs Kvervavegen.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke registrert som et friluftsområde. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett i nærheten. Frøya kommune har god 

kjennskap til VA løsningen i området, herunder et nytt 

etablert minirenseanlegg i 2016/2017 som sannsynligvis 

kan ivareta en god avløpsløsning for planlagte tomter. 

Infrastruktur/ samferdsel  Det må opparbeides infrastruktur fra hovedvei.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger på Kverva og er relativt sentralt hvis man 

ser på Nordskag som et tettsted og ønsker 

opprettholdelse av bosetting i grendene. Det er ikke 

gang/ sykkelveg, men bussholdeplass.   

Vann og vassdrag 0 Ikke aktuelt 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ikke gang/sykkelveg til Nordskag som har barnehage, 

skole og butikk. Vil mest sannsynlig bli bilbasert.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Boligtomta ligger på Kverva og er relativt sentralt hvis 

man ser på Nordskag som et tettsted og ønsker 

opprettholdelse av bosetting i grendene. Det er ikke 

gang/ sykkelveg, men bussholdeplass.  Området er 

allerede avsatt til LNF med åpning for spredt utbygging. 

Det anses som tilstrekkelige arealreserver i området i 

eksisterende arealplan og vedtatte reguleringsplaner ved 

å videreføre LNF B i arealplanen. Innspillet frarådes. 

Formannskapets innstilling   
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3.4 NÆRING 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-69 

Forslagsstiller Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 12/1 

Dagens arealbruk Avsatt til LNFR- område i gjeldende KPA.  

Foreslått formål Næringsformål (havbruk) 

Areal (daa) Ca 100 daa 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

 
Planområdet er per i dag regulert til LNFR- 

område.  

 

 
 

 
Tiltaket innebærer bygging av nytt 

settefiskanlegg nordvest for eksisterende anlegg 

på Tverrvågen. I tilknytning til Det må også 

legges til rette for ny adkomsveg og annen 

nødvendig infrastruktur.  
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Tiltaket vil utvide produksjonskapasiteten på eksisterende 

settefiskanlegg på Tverrvågen.   

Landbruk  Det er ikke registrert dyrka jord eller beitemark i planområdet. Det 

meste av planområdet er registrert som åpen skrinn fastmark i AR5. 

Noe av arealet som berøres er myr, og noe er registrert som 

uproduktiv skog.  

 

Naturmangfold  Det er ikke registrert nasjonalt eller regionalt viktige naturtyper 

innenfor planområdet. Det er observert Sivspurv, en art av stor 

forvaltningsinteresse, ved sjøkanten rett nord for eksisterende 

settefiskanlegg. Veianlegget som planlegges for adkomst til utvidet 

anlegg vil ikke gå direkte langs sjøkanten, men vil ligge lenger inne i 

terrenget.  
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Trafikksikkerhet  Adkomst blir via forelengelse av Tuvnesvegen, som er en privat veg 

koblet til Utfrøyveien (fv 716) i eksisterende kryss. Det er ikke 

registrert trafikkulykker i krysset i løpet av de siste 5 år, men det er 

registrert to ulykker med lettere personskade øst for krysset.  

 

Krysset mellom fv 716 og Tuvnesvegen ligger ved en bakketopp, og 

det må vurderes om krav til sikt er oppfylt i krysset mellom fv 716 og 

Tuvnesvegen i forbindelse med reguleringsplanleggingen.  

 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke gjort registreringer av kulturminner eller kulturmiljø i 

området som foreslås omregulert. Det er to SEFRAK- registrerte 

bygninger øst for planområdet, som ikke påvirkes av tiltak.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstvilkår.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Reguleringsområdet ligger i et større registrert friluftsområde; 

Skjærgården fra Flatbremholmen- Anstein. Skjærgårdsområde egnet 

for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting av rak, dykking, 

padling, eggsanking, bærplukking og havørnsafari.  
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Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er ikke registrert offentlig VA- anlegg i planområdet. Det 

forutsettes etablering av lokalt anlegg for inntak av vann og avløp.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det er ikke fortau langs fv 716 eller langs Tuvnesvegen. Tuvnesvegen 

er privat veg. Siden utvidet settefiskanlegg ligger forholdsvis langt 

unna befolkningssentra på Frøya, forventes det ikke økning i antall 

gående/ syklende i forbindelse med tiltaket.  

Næringsarealer  Tiltaket vil øke tilgangen på næringsareal for maritim virksomhet. 

Arealet utvikles i tilknytning til eksisterende tilsvarende virksomhet.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser i området.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ struktur 

 Tiltaket bidrar til å øke antall arbeidsplasser ved en eksisterende 

bedrift.  

Vann og vassdrag  Tiltaket ligger innen 100 m fra sjø, men hellingen mot sjø er delvis stor 

og delvis vedig stor i området og strandsonen er derfor delvis lite 

tilgjengelig fra land. 

  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Deler av området ligger i aktsomhetsområde for flom. 

Flomfare må vurderes nærmere i forbindelse med 

detaljplanlegging av tiltak og utforming av bebyggelse og 

anlegg.  



 

66 
 

 

Levevilkår og folkehelse  Planlagte tiltak i området vil ikke bidra til å svekke 

kvaliteter som kan knyttes til levevilkår eller folkehelse 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket vil gjøre det mulig å utvide eksisterende 

nærliggende virksomhet uten at dette medfører 

betydelige konsekvenser for miljø eller for aktuelle 

grupper. I tråd med planprogram ønskes utvidelse av 

allerede avsatte næringsområder. Tiltaket ligger nært 

ferskvannskilde (Tuvnesvatnet) som er avgjørende for 

virksomheten. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-72 

Forslagsstiller Stokholm Svendsen AS (på vegne av Johan 

Solstad) 

Gnr/Bnr (Grunneier) 3/8 (Bua) 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Næringsformål 

Areal (daa) 2 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

  

 

 

Området liger på begge sider av Buavegen 

(kommunal veg), i Buamarka. I gjeldende KPA 

er planområdet regulert til LNFR- område.  

 

 

 

Området ønskes regulert som næringsområde, 

for bruk til camping/ oppstillingsplass for 

campingbiler.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  I NIBIO AR5 er området registrert som åpen jorddekt fastmark. Det er 

ikke registrert dyrka jord eller beiteareal.  
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Naturmangfold  Området er ikke registrert som nasjonalt eller regionalt viktig 

naturområde. Vest for planområdet er det registrert hekkeområde for 

havørn. 

Trafikksikkerhet  Området er delt i to, og ligger på begge sider av Buavegen. For å sikre 

adkomst til delområdene, må det etableres to nye avkjørseler. Nye 

avkjørsler må tilfredsstille siktkrav ut fra fartsgrensen som er 80 km/t. 

Trafikkmengden i Buavegen er ikke oppgitt i NVDB, men antas å være 

lav ut fra antall enheter som betjenes vest for planområdet. Det er ikke 

registrert trafikkulykker langs Buavegen ved planområdet i løpet av de 

siste 10 år.  

Plassering av nye avkjørsler må planlegges med hensyn til nærliggende 

kryss, øst for planområdet.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner, kulturlandskap eller SEFRAK- 

registrerte bygninger i eller nært planområdet.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert nærmiljøanlegg eller andre steder eller områder 

som er relevante for barn og unges oppvekstvilkår ved planområdet.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Eiendommen inngår i Storfjorden/ Sandvassheia friluftsområde, som 

brukes til sildefiske og jakt. Det er båthavn i Moldbakkvika, ca 500 m fra 

området som planlegges brukt til bobilcamping.  

 

 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er registrert offentlig V-anlegg i området (20 m fra 

reguleringsområdet). Privat avløp. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det mangler tilbud for myke trafikanter langs Buavegen. Trafikkmengden 

i vegen er sannsynligvis lav, men fartsgrensen er 80 km/ t. Servicetilbud 

i form av dagligvarehandel finnes på Nordskag, ca. 7 km unna. 

Næringsarealer  Innspillet omfatter areal avsatt til næringsformål det har vært 

etterspørsel på.  

Mineralressurser  Området er registrert som jorddekket fastmark, ikke registrert som 

mineralressurs.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

 Foreslått tiltak vil gjøre det mulig å for brukere av utfartsområdene å 

parkere bobiler uten at det medfører ulemper for beboere og brukere av 

fritidseiendommer i nærheten, og kan styrke området som turistmål.  
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Vann og 

vassdrag 

0 Ikke relevant.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Områder for bobiloppstilling kan medføre 

forurensningsfare i form av tømming av toalettanlegg og 

annen forsøpling. Arealet ligger innenfor sone høy 

aktsomhet for radon, men tiltak er ikke boligformål. 

Klimatilpasning  Det er ikke registrert forhold som tilsier behov for 

klimatilpasningstiltak i eller ved området.   

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil i liten grad ha innvirkning på levevilkår og 

folkehelse.  

Naturrisiko   Det er ikke registrert naturrisiko i form av flom, 

kvikkleire, skredfare eller annet for området.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området vurderes å kunne reguleres som næringsområde 

og tilrettelegges for camping og bobilparkering uten at 

det innebærer store konflikter. Det må vurderes om det 

skal stilles krav til fasiliteter for avfallstømming for 

bobiler for å unngå fare for forurensning. Innspillet 

tilrådes. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-173 

Forslagsstiller Kristian Skarsvåg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 50/3 

Dagens arealbruk Næring og LNF. 

foreslått formål Næringsvirksomhet 

Areal (daa) Ca. 3,5 daa  

 
Området ligger i Sandvik og er i stor grad 

regulert til LNF og næring  

 
Innspillet legger opp til næringsvirksomhet på 

område som i dag består av steinbrudd og 

bergknauser. Oppføring av lagerbygg/båtlager, 

evnt. andre funksjoner knyttet til småbåthavn.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  
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Området består i dag av åpen fastmark (grått), dyrka mark 

(oransj), innmarksbeite (gult) og hav (blått). Tiltaket er tenkt på 

et område med åpen fastmark. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold i kartdatabasene til 

miljøstatus.  

Trafikksikkerhet  Adkomst Bremnesvegen som er en grusvei via fylkesvegen. Ikke 

opparbeidet fortau/gs-veg. Ingen registrerte ulykker de siste 10 

årene i området. ÅDT på 400.  Fartsgrense er 60 km/t.   

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ikke registrert noen kulturminner 

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 15 km til skole. 10 km til barnehage på Nordskag. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er registrert som et friluftsområde. Skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting av 

rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og havørnsafari. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann. Privat avløp.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Busstopp på begge sider av fylkesvegen.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Nærområdet består av en blanding av boliger og 

fritidsbebyggelse. Utvidelse av småbåthavn og fasiliteter knyttet 

til dette vil øke attraktivitet og er i tråd med planprogram. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer utover støy. 

Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at det ikke er 

noe støyproblematikk. Forurensing fra næringsvirksomhet 

kan forekomme.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleiere og 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  

 

 

 

 

 

 

Over halvparten av området er i dag regulert til 

næringsbebyggelse. Det er dermed lite problematisk å 

utvide området for næringsvirksomhet. Utvidelse av 

småbåthavn og fasiliteter knyttet til dette vil øke 

attraktivitet og er i tråd med planprogram. Innspillet 

tilrådes. 

Formannskapets innstilling   
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3.5 OFFENTLIGE FORMÅL 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-137 

Forslagsstiller Frøya kommune 

Gnr/Bnr (Grunneier) 15/80 

Dagens arealbruk Offentlig tjenesteyting 

foreslått formål Offentlig tjenesteyting 

Areal (daa) -   

 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Formålet er allerede regulert til offentlig tjenesteyting. En 

eventuell endring må skje gjennom en 

reguleringsendring.  

Formannskapets innstilling   
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3.6 SJØRELATERTE FORMÅL OG ANDRE KOMIBINERTE FORMÅL 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-64 (Nordskag) 

Forslagsstiller Anita Øien Helmersen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/74 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Naust 

Areal (daa) Ikke oppgitt 

 

 

Området er regulert til LNF.  

 
 

Forslagsstiller ønsker å få muligheten til å bygge 

naust/kai/brygge for å få tilgang til eiendommen 

hvor det er planer om å bygge hytte på ca. 100 m2 

(LNFF2 område). Tilsvarende som for 

naboeiendommene. Tiltaket omfatter kun naust. 

Hytte kommer som egen byggesak.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. Skrinn fastmark i AR5 

Naturmangfold  Ingen registrerte naturforekomster 

Tiltaket på land ligger innenfor strandsonen. Strandsonen 

har viktige økologiske funksjoner med spesielle 

leveområder for planter og dyr.  

Trafikksikkerhet 0 Ikke relevant. Kun adkomst med båt. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Naust her har ingen konsekvenser for barn og unges 

oppvekstsvilkår. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Ingen kartlagte friluftsområder. Spredte naustbebyggelse 

kan være med på å gjøre strandsona mindre tilgjengelig.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kun snakk om naust. Tiltaket sier ingenting om behov for 

VA-tilgang.  

Infrastruktur/ samferdsel 0  Ikke relevant. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Ikke registrert mineralressurser.  
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Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Spredt 

fritidsboligbebyggelse med nausttilgang. 

Vann og vassdrag  Tiltaket ligger i strandsona. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen forurensningsrisiko. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Naust må plasseres 

over kote 3 for havnivåstigning. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen aktuelle problemstillinger. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Naust for å få tilgang til fritidsbolig. Ikke planlagt vei eller 

andre tiltak, da dette vil medføre store terrenginngrep. 

Spredt naustbebyggelse er med på å privatisere 

strandsona, men med så få fritidsboliger som det er her 

er en større småbåthavn mindre aktuelt. Tiltaket 

anbefales. Allerede bebygde naust på naboeiendommer 

bør også avsettes.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-86 

Forslagsstiller Oddvar Espnes 

Gnr/Bnr (Grunneier) 13/2 

Dagens arealbruk LNFR, noe avsatt til bolig. 

Foreslått formål Bolig/fritid. 

Areal (daa) 50 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

Planområdene ligger på vestsiden av 

Valavatnet på Nordskag. Området er 

regulert til LNFR i gjeldende KPA. 

Planområdet er per i dag ubebygd. 

 
Forslagsstiller ønsker å bygge på to områder. 

Område 1 ønskes det 6-7 hytter og 2 boliger. 

Område 2 skal ha 4-5 hytter.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Det er registrert skog, dyrka jord og innmarksbeitearealer innenfor 

planområdet i AR5 fra NIBIO.  

 
 

Naturmangfold  Det er ikke registrert rødlistearter eller arter av forvaltningsinteresse 

innenfor området eller i nærheten.  
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Trafikksikkerhet  Tomta har adkomst fra Espnesveien med en ÅDT på 170 og en fartsgrense 

på 80 km/t. Ingen registrerte ulykker de siste ti årene. 

Ingen gang-/sykkelveg. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner i området.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Bebyggelsen i området vil ligge relativt nært tettbebyggelse, noe som vil 

være positivt når det gjelder mulighet for å møte jevnaldrende. Det mangler 

imidlertid et trygt gang- sykkeltilbud langs Espnesveien. 

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Området ligger i det registrerte friluftsområde skjærgården fra 

Flatbreholmen -Anstein. Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, 

småbåter, fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, eggsanking, 

bærplukking og havørnsafari 

Og friluftsområde Engdalen – Stuvassdalen.   

Uberørt turområde med mange fiskevann, mye hjort, rikt fugleliv og en 

bergkrystallgruve i Tuvnesvatnet 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at avstand til offentlig VA- anlegg er 40 m. Avstand til skole 

og nærbutikk er oppgitt til 4 km. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Espenesveien: ÅDT 170 og fartsgrense 80 km/t.  

Ca. 100 m til Valen bussholdeplass. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ingen registreringer av mineralressurser på området.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

 Området består i dag av naust, fritidsboliger, næring, småbåthavner og 

boliger. Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. 

Vann og 

vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Område 1 ligger innenfor 100 meter fra sjø, men vil ikke medføre økt 

privatisering av strandsonen da området mot sjø er opparbeidet og bebygd. 

Område 2 ligger innenfor 50 meter fra ferskvann.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Statens vegvesens støysonekart viser at deler av området liger i 

gul støysone. Avbøtende tiltak for permanente boliger må 

vurderes. Området ligger i sone med høy aktsomhet for radon. 

Avbøtende tiltak må vurderes i byggesak for permanente boliger 

iht. TEK.  

Klimatilpasning  Ingen spesiell innvirkning. 

Levevilkår og 

folkehelse 

 Ingen spesiell innvirkning.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 
 

Anbefaling 

Innstilling  

 

 

Område 1: En del av området har innmarksbeite. Eiendommen 

grenser mot regulert boligfelt, og har dermed stor boligreserve.  

 

Område 2: Utbyggingen til dette området vil i sin helhet ligge 

innenfor innmarksbeite.  Dette anses som negativt og vil ta store 

deler av innmarksbeite i området. Det anbefales ikke at det bygges 

fritidsbebyggelse innenfor dette området. Ligger innenfor 50 m fra 

ferskvann.  

 

Innspillet anbefales derfor avslått.  
Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-98 

Forslagsstiller Johan Solstad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 3/8 

Dagens arealbruk Formål: sjøhus/naust 

foreslått formål Sjøhus/naust, rorbu/næring 

Areal (daa) 1,0 daa 

  

 

 
Området utgjør felt for sjøhus/naust, og 

grenser til LNFR, mens areal for spredt 

fritidsbebyggelse er tilbaketrukket fra 

strandlinje (markeringen ‘LNFF5’ ligger feil). 

Like ved (innenfor samme eiendom) ligger et 

annet naustområde, tilknyttet småbåthavn. 

 Det ligger en gammel brygge innenfor 

området (ikke SEFRAK). Aktuell tomt har stor 

terrengforskjell og er registrert med skrinn 

fastmark.  

 

 

Grunneier driver fisketurisme i området og  

ønsker å dele av allerede avsatt felt for 

sjøhus/naust til en del ‘rorbu/næring’ slik at 

det kan tillates etablert utleieenheter.  

Området ønskes opparbeidet med vei-

forbindelse innenfor LNFR, og ca. 3 naust og 

to utleieenheter innenfor naust- og rorbu-

området. 

I Kart- og planforskriften reguleres rorbu i KPA 

enten som Fritids- og turistformål 1170 

(utleieenheter) eller Fritidsbebyggelse 1120. 

Næring 1300 (underformål hotell/overnatting) 

kan også benyttes. (vanligst på Frøya)  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 
Utsnitt av aktuell tomt er registret med skrinn fastmark 

(grå) 7,0 daa, og innmarksbeite (lys gul) 2,5 daa, 

bebyggelse (rosa) 3,3 daa og noe jorddekt fastmark.  

Tiltaket berører ikke dyrka mark. Skrinn fastmark utgjør 

bratt helling mot naustområdet.  
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Naturmangfold  Området ligger innenfor områdelokalitet for ansvarsart 

Havørn, med mer enn 25% av europeisk bestand i Norge. 

Det beskrives at havørn raster i området. Tiltaket 

medfører ikke inngrep som kan true vandring/rasting.   

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Buaveien i 3,7 km avstand til fylkesvei 410, 

ÅDT 240. Det er ikke etablert gang-/sykkelveg.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på det aktuelle 

området.   

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Daløya 

sør. Det går tråkk gjennom området, som tyder på noe 

bruk. Tiltaket vil ha virkninger for oppfattelsen av hva 

som er private/offentlige områder i strandsonen.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via Buaveien 3,7 km til fv410, Buakrysset 

holdeplass på fv. er betjent av bussrute 524.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område. Tiltaket er i tråd med 

omkringliggende strukturer.  

Vann og vassdrag  Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen, og innebærer 

fritidsbebyggelse. Tiltaket medfører privatisering i 

strandsonen i større grad en naustbebyggelse, men i 

begrenset omfang, kun 2 enheter og innenfor allerede 

avsatt område.   

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Tomta ligger i tilknytning til sjø og berøres av fremtidig 

havnivåstigning og stormflo.  

Etablering av utleieenheter må forholde seg til estimert 

havnivåstigning. (For sikkerhetsklasse F2-fritidsbolig, med 200-års 

gjentaksintervall, bør det legges til grunn et stormflonivå på 299 cm 

over NN2000).  

Ved etablering av naustbebyggelse, sikkerhetsklasse F1, må disse tåle 
flom med 20 års gjentaksintervall. 
Forslagsstiller omtaler gjenbruk av eksisterende brygge for 
utleieformål, denne må da tilpasses for å imøtekomme TEK mtp. 
Sikkerhet for havnivåstigning.   

Levevilkår og 

folkehelse 

 Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 
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Anbefaling 

Innstilling  Rorbu/næring: Etablering av fritidsbebyggelse (utleieenheter) i 

eksisterende bryggebygning som ligger under kote 3 vil medføre 

noen utfordringer knyttet til flomsikring for sikkerhetsklasse F2.  

Bryggen ligger med langside mot sjø og ett takutbygg, ant. oppført 

i 1,5 etg. Grunnflate hovedbygg med tilbygg på baksiden er ca.80 

kvm.  

Adkomstvei vil ligge i bratt terreng og medføre noe 

terrenginngrep. 

Omfang av utleieenheter er lite, og det bygger oppunder 

eksisterende omkringliggende turisme-virksomhet. Innspillet 

tilrådes. 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-104 

Forslagsstiller Pål Georg Storø 

Gnr/Bnr (Grunneier) 14/107 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Sjøhus/rorbu/småbåthavn 

Areal (daa) Ikke oppgitt. 

  

 
Området er i dag regulert LNFR: Tomta er 

tilknyttet vei og ligger innenfor 100m avstand 

til sjø. Det aktuelle området består av åpen 

fastmark.  

 
Forslagsstiller ønsker å fortsette fyllingen i 

vest og sette opp 4-6 sjøhus/rorbuer, samt 

sjøarealet avsatt til småbåthavn. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Fylling vil komme i konflikt med anlegg i sjø. 

 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Sjøarealet er registrert som viktig naturtype, områdenavn 

Poll11. Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i 

bunnvannet. 

Trafikksikkerhet  Tomta har adkomst fra Espenesveien med en ÅDT på 170 

og en fartsgrense på 80 km/t. Ingen registrerte ulykker 

de siste ti årene. 

Ingen gang-/sykkelveg. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 
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Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ingen spesielle. 

 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: 

Skjærgården fra Flatbremholmen – Anstein: 

Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, småbåter, 

fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, eggsanking, 

bærplukking og havørnsafari.  

 

Tomta er bratt og tiltaket vil i liten grad begrense 

allmennhetens tilgang til turområder og strandsone.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

  Offentlig VA-nett, oppgitt avstand 4 m. 

Infrastruktur/ samferdsel  Espenesveien: ÅDT 170 og fartsgrense 80 km/t.  

Ca. 500 m til Valen bussholdeplass, ca. 600 m til Espenes 

bussholdeplass. 

Næringsarealer  Fylling vil komme i konflikt med anlegg i sjø. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området består i dag av sjøhus, småbåthavner og 

næringsarealer og tiltaket er i tråd med omkringliggende 

struktur.  

Vann og vassdrag  Tiltaket ligger innenfor strandsonen. Sjøhus fører til 

privatisering av strandsonen, som ikke er ønskelig. 

Strandsonen i området er imidlertid bratt og lite 

tilgjengelig i dag. Omkringliggende områder er allerede 

bebygd. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Deler av tomta ligger utenfor støysoner i Statens 

vegvesens støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Eventuell fylling på ta hensyn til havnivåstigning.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Området er allerede 

tatt i bruk og bebygd. Det er gitt dispensasjon for tilsvarende 

utbygging på samme grunneiendom. Innspillet vil gi en naturlig 

utvidelse av dette. Innspillet tilrådes. 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-114 

Forslagsstiller Isak Gaustad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/ 2  

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Båtplasser 

Areal (daa) 0,4 

 
Tomta er avsatt til LNF i gjeldende arealplan.  

 

 
Forslagstiller ønsker å avsette området til 2 

båtplasser. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Ikke registrert havbruk på tenkt plassering.  

Landbruk 0 Ikke relevant 

Naturmangfold  Observert ærfugl på land. 

Trafikksikkerhet  Lav trafikkmengde, ingen egen løsning for gående og 

syklende.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert kulturminner 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

0 Ikke relevant 

Folkehelse/ Friluftsliv  Tilgang til båtplasser vil ha en positiv effekt for utøvelse 

av friluftsliv til vanns.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

0 Ikke relevant 

Infrastruktur/ samferdsel  Enveiskjørt blindvei til bebyggelse. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser 0 Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Iht. overordnede planer er det ønskelig med større 

småbåthavner, fremfor små, private båtbrygger.  

Vann og vassdrag  Ingen kjente verdier i vannet ved lokaliteten.  
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ROS-analyse 

Forurensing  Båtplasser kan gi lokale utslipp til sjø. 

Klimatilpasning  Båtplassene vil berøres av fremtidig havnivåstigning og 

stormflo.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  På bakgrunn av overordnet strategi om å samle småbåter 

i større småbåthavner anbefales ikke tiltaket å bli avsatt 

til småbåtanlegg i kommuneplanen.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-116 

Forslagsstiller Isak Gaustad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/2 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Lager 

Areal (daa) 7 

 
Tomta er avsatt til LNF i gjeldende kommuneplan.  

 

Forslagstiller ønsker å ha vinterlagring av 

båter.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Ingen kjente konsekvenser for havbruket 

Landbruk  Ingen kjente konsekvenser for landbruk 

Naturmangfold  Ingen kjente konsekvenser for naturmangfold 

Trafikksikkerhet  En adkomstvei vil kunne ha tilstrekkelig sikt til begge 

sider. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området fremstår ikke særlig attraktivt for friluftsliv.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Opplyst at det er vann- og avløpsnett ved området.  

Infrastruktur/ samferdsel  Det antas at det vil være behov for å komme med bil til 

vinterlagringen. På grunn av topografien vil dette 

medføre mye sprengning for å lage et område plant, 

samt få tilkomst med veiforbindelse til Titranveien.  

Næringsarealer  Ingen konsekvenser for eksisterende næringsarealer 

Mineralressurser  Det er ingen kjente konsekvenser for mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Det ligger flere områder som benyttes til samme formål 

på Titran. Ved å tillate enda flere områder for båtlagring 

vil strukturen bli utflytende.  

Vann og vassdrag  Avhengig av båtstørrelser det er tenkt lagret, kan det 

hende at sundet må mudres. Dette vil ha negative 

konsekvenser.  
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ROS-analyse 

Forurensing  Ingen kjente. 

Klimatilpasning  Lager er skissert i sjøkanten. Lagerplass vil berøres av 

fremtidig havnivåstigning og stormflo. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det eksisterer flere naustområder med ledig kapasitet på 

Titran i dag. Det anbefales å videreutvikle disse fremfor å 

åpne for nye områder.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-150 

Forslagsstiller Alf Magne Skarsvåg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 51/2 m.fl 

Dagens arealbruk LNF spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse 

foreslått formål Naust 

Areal (daa) Ca. 8 daa  

 
Området ligger i Tungvågen og er i stor grad 

avsatt til LNFR og LNF spredt bolig-, fritids- og 

næringsbebyggelse. 

Innspillet legger opp til at det kan bygges naust 

langs sjøen.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

Området er registrert som åpen fastmark (grå), 

innmarksbeite (gul), skog (grønn) og bebygd (rosa). 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold i kartdatabasene til 

miljøstatus.  
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Trafikksikkerhet  Adkomst via fylkesvegen. Ikke opparbeidet fortau/gs-

veg. En ulykke med skadegrad lettere skadd de siste 10 

årene i området. ÅDT på 400.  Fartsgrense er 60 km/t.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert noen kulturminner 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ikke relevant. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Område er registrert som et friluftsområde. 

Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, småbåter, 

fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, eggsanking, 

bærplukking og havørnsafari. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann. Privat avløp.  

Infrastruktur/ samferdsel  Busstopp på begge sider av fylkesvegen 400 meter fra 

ønsket tiltak.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området består av en blanding av boliger og 

fritidsbebyggelse, næring og båthavn.  

Vann og vassdrag  Tiltaket kan privatisere strandsonen, men tilgrensende 

område er allerede opparbeidet og bebygd.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer utover støy. 

Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at det ikke er 

noe støyproblematikk. Store deler av arealet ligger 

innenfor moderat og usikker sone for radon.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire og 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  

 

 

 

 

 

 

Innspillet omfatter områder allerede bebygde områder 

med bolig, naust og småbåthavn. Nytt areal avgrenses 

derfor til området sør for etablert småbåthavn.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-168 

Forslagsstiller Monicha Seternes 

Gnr/Bnr (Grunneier) 17/10 

Dagens arealbruk Næring 

foreslått formål Kombinert bolig/næring 

Areal (daa) - 

 
Er regulert til næring i gjeldende 

reguleringsplan Sørskaget – Måsøvalen 

(2011). 

 
Arealet «Måsøvalbrygga» ønskes omsøkt til 

kombinert bolig og næringsformål. Dette for å kunne 

tilby overnatting til ansatte som jobber skift og som 

ikke har bostedadresse på Frøya. Gitt midlertidig 

dispensasjon nå.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  For tiltaket anbefales det at det gjennomføres en 

reguleringsendring.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-169 (Nordskag) 

Forslagsstiller Monicha Seternes 

Gnr/Bnr (Grunneier) 18/14 

Dagens arealbruk Næring  

foreslått formål Kombinert havn og næring 

Areal (daa) 5,5 

 
Området ligger i et område avsatt til næring med 

sjø rundt. Arealet tilhører Måsøval Fiskeoppdrett, 

samt flere grunneiere.  

 
Ønsker næringsformål på land, 

havneområde i sjø. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 
 

Området kan bidra til attraktivt havneområde for 

tjenester innenfor havbruk. 

Landbruk 0 Sjø og bebygd 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta.  

Trafikksikkerhet  Kvervavegen (FV 6460 og ÅDT 500) fra Nordskag til 

Sørskaget har fartsgrense 50 km/t og det er registrert 4 

ulykker med lettere skader. Måsøyvalvegen har 

fartsgrense 50 km/t, men svært liten trafikk. Her er det 

ikke registrert noen ulykker.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Innspillet vil ikke endre barn og unges oppvekstsvilkår, 

da området også tidligere har vært benyttet til formålet.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke registrert som et friluftsområde. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er kommunalt VA-nett i nærheten. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst til næringsareal er tilrettelagt. 

Næringsarealer  Næringsarealene reguleres i et næringsområde. Dette er 

positivt.  

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  
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Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger på Kverva og er relativt sentralt hvis man 

ser på Nordskag som et tettsted. En utvidelse av næring 

vil skape flere arbeidsplasser. 

Vann og vassdrag 
 

Innspillet vil avsette område i sjø til havneformål. Det 

angis å være gode havneforhold innenfor foreslått 

område. Strandsonen er her allerede utbygd. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ikke gang/sykkelveg til Nordskag som har barnehage, 

skole og butikk. Vil mest sannsynlig bli bilbasert.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området ligger på Kverva og er relativt sentralt hvis man 

ser på Nordskag som et tettsted og ønsker 

opprettholdelse av bosetting i grendene. Området er godt 

egnet til havn og ligger skjermet til. En utvidelse av 

næring og havn kan føre til økt sysselsetting. Dette anses 

som positivt for området. Det er i tråd med planprogram 

å videreutvikle allerede avsatte næringsområder. 

Kombinert næring og havn anbefales. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-171 

Forslagsstiller Kristian Skarsvåg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 50/3 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Parkering/lager/oppstillingsplass 

Areal (daa) Ca. 3,5 daa  

 
Området ligger i Sandvik og er i stor grad 

regulert til LNFR, i tillegg til noe næring.  

Innspillet legger opp til at det kan etableres 

parkering, oppstillingsplass for båter og lagring. I 

nærhet til båthavnen.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

Det planlegges å etablere parkering på dyrka mark (gul). 

Dette er negativt og ikke i tråd med overordna nasjonale 

føringer.  
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Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold i kartdatabasene til 

miljøstatus.  

Trafikksikkerhet  Adkomst Bremnesvegen som er en grusvei via 

fylkesvegen. Ikke opparbeidet fortau/gs-veg. Ingen 

registrerte ulykker de siste 10 årene i området. ÅDT på 

400.  Fartsgrense er 60 km/t.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert noen kulturminner 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ikke aktuelt 

Folkehelse/ Friluftsliv  Område er registrert som et friluftsområde. 

Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, småbåter, 

fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, eggsanking, 

bærplukking og havørnsafari. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann. Privat avløp.  

Infrastruktur/ samferdsel  Det er opparbeidet privat vei fra fylkesvei. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området består av en blanding av boliger og 

fritidsbebyggelse. Fasiliteter for tilgang til sjø anses som 

positivt.  

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer utover støy. 

Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at det ikke er 

noe støyproblematikk. Store deler av arealet ligger 

innenfor moderat og usikker sone for radon. Nord-øst på 

arealet er det høy radonfare. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleiere og 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  

 

 

 

 

 

 

Det anbefales ikke at dyrka mark bygges ned for en 

parkeringsplass. Dette er ikke i tråd med nasjonale 

føringer.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-172 

Forslagsstiller Kristian Skarsvåg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 50/3 

Dagens arealbruk Kombinert småbåt- og fiskerihavn og næring. 

foreslått formål Småbåthavn 

Areal (daa) Ca. 1,4 daa landareal og 3,2 daa sjøareal 

 
Området ligger i Sandvik og er i stor grad 

regulert til Næring og kombinert småbåt- og 

fiskerihavn 

 
Innspillet legger opp til at dagens småbåt- og 

fiskerihavn kan utvides til 58 faste plasser og 12 

gjesteplasser.  

 
 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Området båthavnen består av i dag er åpen fastmark (grått), 

dyrka mark (oransje), innmarksbeite (gult) og hav (blått).   

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold i kartdatabasene til 

miljøstatus.  

Trafikksikkerhet  3 ulike adkomstveier. Adkomst Bremnesvegen som er en grusvei 

via fylkesvegen. Ikke opparbeidet fortau/gs-veg. Ingen 

registrerte ulykker de siste 10 årene i området. ÅDT på 400.  

Fartsgrense er 60 km/t.   

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ikke registrert noen kulturminner. 

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 15 km til skole. 10 km til barnehage på Nordskag. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Område er registrert som et friluftsområde. Skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting av 

rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og havørnsafari. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann. Privat avløp.  
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Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Opparbeidet private veier fra fylkesvei.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området består av en blanding av boliger og fritidsbebyggelse. 

Fasiliteter for lett tilgang til sjø er i tråd med planprogram.  

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer utover støy. 

Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at det ikke er 

noe støyproblematikk.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleiere og 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  

 

 

 

 

 

 

En utvidelse av dagens småbåthavn anses som positivt 

og er i tråd med planprogrammet i Kommuneplanens 

arealdel. Innspillet tilrådes. 

Småbåthavn krever parkeringsplasser og lagring. Ses i 

sammenheng med andre innspill på området.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-186 (Nordskag) 

Forslagsstiller Monicha Seternes 

Gnr/Bnr (Grunneier) 16/12 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Naust, kombinert fritidsbebyggelse og turist- og 

fritidsformål. 

Areal (daa) 18 daa 

 
Eiendommen er i dag registrert som LNFR og 

naust og er delvis bebygd med naust og 

bolighus.  

 
Forslagsstiller ønsker å omregulere til 

naustområde i strandsonen. Område sør for 

dette skal være regulert til Fritids- og 

turistformål i kombinasjon med 

fritidsbebyggelse. Innspillet gjelder 5-10 naust 

og 5-10 enheter hytter/utleiehytter. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Åpen jorddekt fastmark og skog (AR5). Muligens 

beiteområde for sau.  

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta. Kan blant 

annet være kystlynghei. 

Trafikksikkerhet  Kvervavegen (FV 6460 og ÅDT 500) fra Nordskag til 

Sørskaget har fartsgrense 50 km/t og det er registrert 4 

ulykker med lettere skader. Måsøyvalvegen har 

fartsgrense 50 km/t men svært liten trafikk. Her er det 

ikke registrert noen ulykker. Det er ikke gang/sykkelveg.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ca. 2 km til Nordskag med barnehage og skole. 

Flere boliger er planlagt i området. Det er ikke 

gang/sykkelveg, men skolebuss går langs Kvervavegen.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke registrert som et friluftsområde. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett i nærheten. Frøya kommune har god 

kjennskap til VA løsningen i området, herunder et nytt 

etablert minirenseanlegg i 2016/2017 som sannsynligvis 

kan ivareta en god avløpsløsning for planlagte tomter. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst må vurderes oppgradert ved en utbygging. 
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Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger på Kverva og er relativt sentralt hvis man 

ser på Nordskag som et tettsted. Det er ikke gang/ 

sykkelveg, men bussholdeplass.   

Vann og vassdrag  Det aktuelle området ligger innenfor strandsonen. Det er 

bratt ned mot sjøen og fritidsboliger vil ligge 

tilbaketrukket pga. topografien. Naustene vil ligge i 

strandsonen og vil privatisere mer enn det som er i dag.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ikke gang/sykkelveg til Nordskag som har barnehage, 

skole og butikk. Vil mest sannsynlig bli bilbasert.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er allerede avsatt flere områder i nærheten til 

naustbebyggelse, som ikke er bebygd. Det anbefales at 

disse bebygges før man åpner for ytterligere 

naustbebyggelse. Dette for å begrense privatisering i 

strandsonen.  

 Fritidsboligene vil få utsikt og kort vei til sjøen. Området 

er i hovedsak ubebygd. Ytterligere bebyggelse vil 

medføre privatisering og nedbygging av strandsonen. Det 

er tilstrekkelige arealreserver i nærliggende områder. 

Innspillet frarådes derfor.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-192 

Forslagsstiller Monicha Seternes/Måsøval fiskeoppdrett AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 3/13 

Dagens arealbruk Akvakultur 

foreslått formål Kombinert næringsbebyggelse og havn 

Areal (daa) Ikke oppgitt 

Dagens formål Planlagt formål 

 

Området er regulert til akvakultur. Dette er 

Måsøval sitt tidligere settefiskanlegg og brukes 

i dag som lagerområde.  

 
Forslagsstiller ønsker å legge til rette for 

utbygging av kaianlegg i tilknytning til 

næringsbebyggelsen. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk 0  Ikke relevant 

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for 

artsmangfold ved den aktuelle del av eiendommen. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Daløya, i ca. 500 m avstand til fylkesvei 410, 

ÅDT 260. Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner innenfor den aktuelle 

delen av eiendommen.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Frøya 

strandsone med tilhørende sjø og vassdrag, fotturområde 

med muligheter for jakt og fiske. Hekkende havørn.  

Tiltaket vil i liten grad forringe dette noe mer enn i dag.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er kommunalt VA-nett lang fylkesveien.  

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 410 via Daløya (ca. 500m).  

Fv.410 betjenes av bussrute 524, og kart oppgir at det er 

en bussholdeplass ved avkjørsel til Hauganveien.  
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Næringsarealer 
 

Innspillet vil bidra til økt areal avsatt til 

næringsvirksomhet, særlig innenfor havbruk. Bidrar til 

økt attraktivitet som næringskommune.  

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Området ligger skjermet fra annen bebyggelse. Innspillet 

vil kunne bidra til økt sysselsetting.  

Vann og vassdrag  Arealet vil beslaglegge område i sjø for havn/kai.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Tiltaket vil være utsatt for havnivåstigning og stormflo.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  En regulering av kombinert næringsbebyggelse og havn 

kan anbefales. Det anses som positivt at næringsområde 

videreføres og benyttes til videre drift i tråd med 

planprogram. Innspillet tilrådes. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-211-1 

Forslagsstiller Forum for natur og friluftsliv i Trøndelag 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/3 m.fl 

Dagens arealbruk Naturområde i sjø, FNF og FFNAF 

foreslått formål Naturområde i sjø, FNF 

Areal (daa)  

 
Området har i dag avsatt to områder til 

FNF – Naturområde, utenfor Titran og i 

Storfjorden. 

 
Området dekker flere viktige friluftsområder. God 

tilgjengelighet i strandsonen, uten ferdselsrestriksjoner. 

Mange hytter og fritidsboliger. Ønsker å bedre vilkårene 

for sjøørretten som gyter i Blakstadvassdraget. Ivareta 

fuglelivet bedre.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Det er registrert to godkjente akvakulturanlegg ved 

Gåsholman. Endring av arealformål til naturområde vil 

være i konflikt med eksisterende arealbruk på dette 

stedet.   

Landbruk 0 Ikke relevant 

Naturmangfold  Det er registrert mange funn av arter på de ulike 

holmene. Området har også mange forekomster av 

tareskog.  

Trafikksikkerhet 0 Ikke relevant 

Kulturminner og kulturmiljø  Slettringen er registrert som kulturminne. Formålet er 

ikke i konflikt med dette.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

0 Ikke relevant 

Folkehelse/ Friluftsliv  Deler av holmene og store deler av området på land er 

registrert som friluftslivsområder.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

0 Ikke relevant 

Infrastruktur/ samferdsel 0 Ikke relevant 

Næringsarealer  Det er registrert to lokaliteter for akvakultur innenfor 

området som ønsket avsatt til naturområde. Det er avsatt 

noe næringsareal på Titran som har kaivirksomhet og 

behov for nærhet til sjøen.  

Mineralressurser 0 Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

0 Ikke relevant 

Vann og vassdrag  Arealforslaget vil ikke komme i konflikt med 

vannressurser, vann eller vassdrag.  
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ROS-analyse 

Forurensing  Arealformålet vil ikke bidra til økt forurensning og det er 

ikke registrert forurensning som påvirker arealformålet.  

Klimatilpasning  Området vil bli berørt av havnivåstigning, men formålet 

vil ikke bli påvirket. 

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil potensielt være forbedrende for folkehelsen. 

Naturrisiko   Det er ikke fare for skred eller andre typer naturrisiko 

innenfor området.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Å etablere et større naturområde i sjø for å sikre det 

biologiske mangfoldet og friluftslivet kan anbefales. Deler 

av forslaget er i midlertidig i konflikt med eksisterende 

akvakulturlisenser. Ved å begrense området til 

Blakstadvassdraget og området rundt Titran vil man 

likevel kunne sørge for god fremkommelighet for 

friluftslivet i området, samt ta vare på det biologiske 

mangfoldet under vann. Innspillet tilrådes delvis. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-211-2 

Forslagsstiller Forum for natur og friluftsliv i Trøndelag 

Gnr/Bnr (Grunneier) 1/3 m.fl 

Dagens arealbruk Naturområde i sjø, FNF, NFF og FFNAF 

foreslått formål Naturområde i sjø 

Areal (daa)  

 
Fire områder allerede avsatt til 

Naturområde i sjø. 

 
Større naturområde kan ses på som en styrking av 

allerede klassifiserte naturområder. Vil være mer 

robust mot forstyrrelser.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Det er registrert godkjente akvakulturanlegg på utsiden 

av det som er foreslått som naturområde i sjø. Disse 

kommer ikke i direkte konflikt med forslaget.  

Landbruk 0 Ikke relevant 

Naturmangfold  Det er registrert mange funn av arter på de ulike 

holmene. Området har også større sammenhengende 

forekomster av tareskog, kamskjell og skjellsand. 

Naturreservatet Vassholmen ligger innenfor området.  

Trafikksikkerhet 0 Ikke relevant 

Kulturminner og kulturmiljø  Ikke registrert kjente kulturminner innenfor området.   

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

0 Ikke relevant 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er registrert som et viktig friluftsområde.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

0 Ikke relevant 

Infrastruktur/ samferdsel 0 Ikke relevant 

Næringsarealer  Det er ikke registrert næringsvirksomhet innenfor 

foreslått område.  

Mineralressurser 0 Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

0 Ikke relevant 

Vann og vassdrag  Arealforslaget vil ikke komme i konflikt med 

vannressurser, vann eller vassdrag.  
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ROS-analyse 

Forurensing  Arealformålet vil ikke bidra til økt forurensning og det er 

ikke registrert forurensning som påvirker arealformålet.  

Klimatilpasning  Området vil bli berørt av havnivåstigning, men formålet 

vil ikke bli påvirket. 

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil potensielt være forbedrende for folkehelsen. 

Naturrisiko   Det er ikke fare for skred eller andre typer naturrisiko 

innenfor området.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Å etablere et større naturområde i sjø for å sikre det 

biologiske mangfoldet og friluftslivet kan anbefales. Et 

naturområde må knyttes til å bevare biologisk mangfold 

og de eksisterende verdiene som ligger der. Det 

anbefales å utvide Toskjæra til også inkludere 

Grognflesa, samt utvide med deler av Humlingsværet 

mot vest. Dette anses som mer hensiktsmessig, enn å 

avsette hele Ytterhølen til naturområde i sjø. Innspillet 

tilrådes delvis. 

Formannskapets innstilling   

 



Oppsummering innspill Nordskag krets 
 

 

 

Referanse 
i kart 

Ref.nr Innstilling Annet Sidetall 
KU/ROS 

Boligformål 
16/2312-25 PZZFWX Ja  s. 9 

16/2312-60 5AJQJW Ja Redusert avsatt areal. s. 11 

16/2312-91  Nei  s. 15 

16/2312-67 RQAJWK Nei I tråd med eksisterende plan. s. 17 

16/2312-100 Q5J382 Nei  s. 19 

16/2312-140 5A7KHD Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 21 

16/2312-187 T4FHT2 Nei  s. 22 

16/2312-201 CPJEIR Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 24 

Fritidsbolig 
16/2312-1  Nei Allerede avsatt areal 

reduseres og avsettes 
hensynssone bevaring 
kulturmiljø. 

s. 25 

16/2312-68 3CSFEP Ja  s. 30 

16/2312-87  Nei Allerede avsatt område i 
eksisterende plan foreslås tatt 
ut. 

s. 32 

16/2312-110  Nei Innspillet vil omfattes av en 
reguleringsendring. 
Reguleringsplanen foreslås 
opphevet. 

s. 36 

16/2312-115 KGVXB6 Nei I tråd med eksisterende plan. s. 37 

16/2312-117 4DZWEU Ja  s. 38 

16/2312-143 T8IX52 Ja  s. 40 

16/2312-146 S8SFH4 Ja  s. 42 

16/2312-198 7CSUHV Nei  s. 44 

Kombinert boligformål og fritidsboligformål 
16/2312-8 XHKVR2 Nei  s. 46 

16/2312-18 848KFN Ja  s. 48 

16/2312-19 4ZGP7K Ja  s. 50 

16/2312-113 XH2JGU Ja  s. 52 

16/2312-158 P5HQC4 Ja  s. 54 

16/2312-170  Nei  s. 56 

16/2312-189 3W66R7 Nei  s. 58 

16/2312-191 TBZVFZ Nei  s. 60 



Næring 
16/2312-69 STEIAE Ja  s. 62 

16/2312-72 W7QWQT Ja  s. 67 

16/2312-173  Ja  s. 70 

Offentlige formål 
16/2312-137 HGYMKE Nei Omfattes av reguleringsplan.  s. 72 

Sjørelaterte formål og andre kombinerte formål 
16/2312-64 54TV37 Ja  s. 73 

16/2312-86 E6Z7UH Nei  s. 75 

16/2312-98 5EUF4Y Ja  s. 78 

16/2312-104 6PUW62 Ja  s. 81 

16/2312-114 XMFKMM Nei  s. 83 

16/2312-116 U6NKZT Nei  s. 85 

16/2312-150  Ja  s. 87 

16/2312-168 D4STUB Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 89 

16/2312-169 EJDGM8 Ja  s. 90 

16/2312-171  Nei  s. 92 

16/2312-172  Ja  s. 94 

16/2312-186 UIV7PN Nei  s. 96 

16/2312-192 YUT4VY Ja  s. 98 

16/2312-211  Ja Redusert areal. s. 100 

 



P

P

P

P

P

P

P

P

16-2312-1

16-2312-1

16-2312-3

16-2312-4/112

16-2312-6

15-30 hytter

16-2312-8

6-8
boliger

3-5
hytter

16-2312-9

16-2312-16

16-2312-16

Videreføring
av
godkjent
regplan

16-2312-18
10 Sjøhus 16-2312-18

3 Bolig/fritidsbolig

16-2312-18

4 Fritidsboliger

Naust16-2312-25

16-2312-34
Utvidelse av
boligformål

16-2312

16-2312-60

Boliger og
utleieboliger

16-2312-64

Fridsbolig med
naust/kai/brygge

16-2312-65
Sjøhus 4 stk

16-2312-65

16-2312-65

16-2312-67

16-2312-68
2 fritidsboliger
Plassering er litt diffus.

16-2312-69

Settefiskanlegg

16-2312-72

Camping

16-2312-73

Småbåthavn

16-2312-75

1 enhet

16-2312-4

Større naust og
adkomst til
småbåthavn

16-2312-79

16-2312-80

16-2312-82

16-2312-87

Naust

16-2312-91

16-2312-98

Rorbu/næring

Sjøhus/naust

16-2312-100

2-3 boliger

16-2312-104

Utfylling og utbygging av
sjøhus/naust

16-2312-108
3-5 enheter

16-2312-110

Gjeldende
regulering
ønskes
opprettholdt

16-2312-111

Veg til 16-2312-49. Må
ses i sammenheng

Ønsker en
forlengelse av
naustrekken

16-2312-113
5
enheter

16-2312-114

2 båtplasser

16-2312-115

Bolig eller
hytte

16-2312-116

Bygg for lagring av

båter

16-2312-117

LNF

16-2312-118

Fritidsboliger med
tilhørende naust

16-2312-119

Utvidelse av hyttefelt til 30
m fra sjø.

16-2312-120

Fritidsboliger,
kanskje
bolig

fritid

16-2312-129

4 enheter

16-2312-9

16-2312-140

2 enheter

16-2312-143

16-2312-146

16-2312-147

16-2312-150

Naust

16-2312-153
Flytte vern av
strandsone fra 100 til
35 m

(16-2312-154)

16-2312-155

Naust

16-2312-157

16-2312-157

16-2312-157

16-2312-158

16-2312-166

Kombinert
næring og
havn

16-2312-168

Kombinert bolig og
næring

16-2312-169

Kombinert
næring
og havn

16-2312-170

20 boliger og
hytter

16-2312-171

16-2312-172

16-2312-173

16-2312-175

Småbåthavn

Naust

16-2312-175

16-2312-177

5 boliger

16-2312-178

Hensynssone
friluftsliv

16-2312-180

Massedeponi

16-2312-182

12
enheter

16-2312-185

2 enheter

16-2312-186

Naust

16-2312-187

60 enheter

16-2312-189

Komb.
bolig/fritid

16-2312-191

Komb.
bolig/fritid

16-2312-192

Komb.
Havn/næring

16-2312-198

10 enheter

16-2312-199
adkomst
til bolig

16-2312-201

16-2312-204

16-2312-211

16-2312-211

(16-2312-76)

16-2312-86

16-2312-86

2 boliger, 6-7 hytter

4-5 hytter

16-2312-137

16-2312-131

Bolig/fritid

Naust

Småbåthavn

16-2312-85

(16-2312-19)

16-2312-152

16-2312-83

4-8 enheter
fritidsbolig

Reguleringsendring
Ca 20 fritidsboliger+
naust

16-2312-194

utvidelse av
16-2312-131
eller 157

2 -3
enheter

2 enheter

2 enheter 16-2312-83

16-2312-211

16-2312-87

BN23

o_BOP1

LSF1

L8 L2

BN24

SHA1

BFR1

VS1

BFR2

B4

VS2

BFR3

BA1
BAB14

B10

B13

B20

B31

BAB30

BA6

LSF3

LSF4

B35

BFR5

BN3

BN5
BN6

VS7

B37

BN8

LS2

BAB6

B40

BN9

BAB8

LS4

BAB9

B47

H910_10

SV1

BAB4

LS6

VS10

LS7

BN10

L4

BFR26

BFR8

BFR9

B55

BFR12

BFR14

BAB16

BAB17

B58

BFR16

B59

BAB1

BN16

BKB1
BN17

BKB2

BKB3

S1

VKA2

LS11

BN18

VS15

BAB18

BFR17

BAB19

LSB5

BFR19

L6

BFR18

B70

BAB20

BKB4

B72

BKB6

BKB7

BFR22

B73

VFR

V

B76

LSF6

H530_1

BKB13

BFR23

o_BOP3

o_BOP4

BAB5

VS14

BA2

BN20

LS10

H530_2

BFR24

BFR25

konflikt 16-2312-131-157

Konflikt 16-2312-131-199

SV3

B87

H910_1

H910_2

H910_3

H910_4

SV4BAB3

H910_5

H910_6

LS9

BKB11

H910_7

SV5

H530_3

VS19

Småværet

Tjønnøya

Kya

Setra

Gåsøya

Dragsneset

Ytte
rhølen

Sørdyrøya

Skjelvika

Lyngøya

Auka

Leirvika

Humlingsværet

Gursvikdalen

Vågøya

Sandviksundet

Frøyhavet

Langvatnet

Bremneset

Tverrvågen
Kjerkdalsvatnet

Innerhølen

Espneset
Tuvneset

Kvisten

Husvika

Frøya

Valvåg

Nord-

skaget
Steinsvatnet

Lunheim

Daløya Haugen

Skardsvågen

Bustvika

Storfjorden

Stordola

Sør-Frøya

Avløysa

Bua

Vågøya

Storhallaren

Kartet viser rådman nens in nstillin g av formål til ru lleri ng av kom meplan en s
arealdel i 201 8.

D et forenklede bakgrun nskartet viser gjeldende LN F-om råde r (Landbru k
N atur og Frilu ftsliv), omriss av gjeldende regu leringspla n er, veier og
stedsn avn

Tegn forklaring

0 250 500 750 1000 m

Datakilde: Frøya kommune/Geonorge 201 8

Kartprodusent: Kart og oppmåling, Frøya kommune

Gren se for arealformål
Planavgren sn ing

Veier

Boligbebyggelse

Fritidsbebyggelse

Tjenesteyting

Næringsbebyggelse

Andre typer bebyggelse

Kombinert bebyggelse og anleggsformål

Kommuneplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §1 1 -7 NR.1 )

LN FR-areal, landbruk, natur og friluftsformål

LN FR-areal,spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse

LN FR-areal

Kommuneplan-Landbruk-,natur- og friluftsformål (PBL2008 §1 1 -7 NR.5)

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Småbåthavn

Kombinerte formål sjø og vassdrag

Kommuneplan-Bruk og vern av sjø og vassdrag(PBL2008 §1 1 -7 N R.6)

Angitthensynsone - Bevaring kulturmiljø

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Kommuneplan-H ensynsoner (PBL2008 §1 1 -8)

Fritids- og turistformål

Frem tidige formål

I n n sp i l l ti l ko m m u n e p l an e n 2 0 1 8 - B e h an d l i n g i fo rm an n s kap e t



E

E

C

E

C

D

C

H910

1620200101
FH Havnevågen

UB 15

1620200910
H910

H910

1620200906

1620200505

H910

H500_1

UB 16

SBH

SBH

SBH

LNF F 2

SH

LNF FB 5

LNF B 2LNF B 2

LNF B 2

LNF B 4

LNF B 4

LNF FB 6

LNF F 3

LNF F 3

F9

SBH

SBH

H910

LNF
FB

2

1620198002

H910

H910

1620200302

1620200501

LNF FB 3

LNF FB 5

LNF B 3

H910

1620200306

LNF FB 3
LNF FB 3

LNF FB 3

LNF B 4

LNF B 4

LNF FB 4

LNF FB 4

LNF FB 6

LNF FB 6

LNF FB 4

DYRØY OPPVEKSTSENTER

H910

UB 9

UB 9

Godhavna, deler av gnr 5, bnr 21

Godhavna, deler av gnr 5 bnr 15

SBH

SBH

LNFF 3

LNFF 4

H910

H910

1620198402

1620200402

H910

1620200503

1620200201

1620200301

H910

1620200706

1620200305

H910

H910

H910

H910

1620200303

LNFF 5

LNF N

LNF FB 7

LNF F 4

LNF F 5
LNF FB 5

LNF FB 5

LNF FB 6

LNF FB 3
Hallaren kirke

SH

LNF F 9

SH

UF 24

15 Skarsvåg NAF

14 Storfjorden FNF

LNFFB 3

LNF FB 15

LNFF 5

LNFF 5

H910

H910

1620199602

H910

LNFF2

LNFFB 2

LNFFB 2

Levika - Dahlø

1620200801

1620198901

SBH
SBH

SBH

H910

H910

H910
1620198301

1620200807

1620200805

FH Bremnesvågen

UB 11

LNFFB 6

LNFFB 6

H910

1620200003

LNFF 2

H910

1620200810

LNFF4

9 Straumøyvågen F

LNFFB4

SBH

SBH

SBH

1620198302

H910

H910

1620200914

H910

LNF FB 3

LNF FB 3

1620200901

1620200502

H910

1620200202

H910

H910

1620200405

1620200808

H910

13 Titran FNF

LNF FB 5

FH Titran

LNFF2
SBH

LNFF2

LNFF2

LNFF3

LNFF3

kapell

gravlund

LNFFB6 LNFFB6

LNFFB6

LNFF6

LNFF8

H910

ID 1620201004

1620200004

H910

H910

1620198801

UB 7

UB 13

19 Humlingsvær og Hilbåskjæret

LNF F 2

LNF F 3

LNF FB 4

LNF FB 5

FH Sandvik

H570_8

LNF F 5

ID 1620200102

H910

SBH

LNF B 4

LNF B 4

LNF F 4

LNFF 6

10 Rognansvaet F

11 Dyrøysvaet F

FH Ørnflaugvågen

UB 8

H580_5

FFNAF Flerbruksområder i sjø

21 Toskjæra N

19 Humlingsvær og Hilbåskjæret N

12 sjøområder NNF

FH Kya

16-2312-18
10 Sjøhus

4 Fritidsboliger

16-2312-25

16-2312-62

Boliger og
utleieboliger

16-2312-64

Fritidsbolig med
naust/kai/brygge

16-2312-68
2 fritidsboliger

16-2312-69
Settefiskanlegg

16-2312-72

Camping

16-2312-98
Fritid - turisme

Sjøhus/naust

16-2312-104

Utfylling og utbygging av
sjøhus/naust

16-2312-113
5 enheter

16-2312-117

16-2312-143

16-2312-146

16-2312-150
Naust

16-2312-158

16-2312-169

Kombinert
næring
og havn

16-2312-172

16-2312-173

16-2312-192

Komb.

Havn/næring

16-2312-211

16-2312-211

16-2312-19

16-2312-211

16-2312-211

Krigsminne Stabben fort
16-2312-1

Tilbakeføring LNF

16-2312-87

Tilbakeføring LNF
16-2312-110

16-2312-211

16-2312-211

16-2312-211

Kartet viser anbefalte innspill til rullering av kommuneplanens arealdel i 201 8 sammen med gjeldende arealplan.
Det forenklede bakgrunnskartet viser gjeldende LN F-område r (Landbruk N atur og Friluftsliv), omriss av gjeldende
reguleringsplaner, veier og noen stedsnavn

Tegnforklaring

0 250 500 750 1000 m

Datakilde: Frøya kommune/Geonorge 201 8
Kartprodusent: Kart og oppmåling, Frøya kommune

Planavgrensning

Grense for arealformål

Felles for kommuneplan PBL 1 985 og 2008

Veier

Boligbebyggelse

Fritidsbebyggelse

Tjenesteyting

Næringsbebyggelse

Andre typer bebyggelse

Kombinert bebyggelse og anleggsformål

Kommuneplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §1 1 -7 NR.1 )

LNFR-areal, landbruk, natur og friluftsformål

LNFR-areal, spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse

LNFR-areal

Kommuneplan-Landbruk-,natur- og friluftsformål (PBL2008 §1 1 -7 NR.5)

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Småbåthavn

Kombinerte formål sjø og vassdrag

Kommuneplan-Bruk og vern av sjø og vassdrag(PBL2008 §1 1 -7 NR.6)

Angitthensynsone - bevaring kulturmiljø

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Kommuneplan-Hensynsoner (PBL2008 §1 1 -8)

Fritids- og turistformål

Fremtidig

Nåværende

Angitthensyngrense

Angitthensynsone - Bevaring naturmiljø

Angitthensynsone - Bevaring kulturmiljø

Angitthensynsone - Randområder til nasjonalpark/landskapsvernom råde

Båndlegginggrense nåværende

Båndlegging for regulering etter PBL - fremtidig

Detaljeringgrense

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Boligbebyggelse - nåværende

Fritidsbebyggelse - nåværende

Forretning - nåværende

Tjenesteyting - nåværende

Fritids- og turistformål - nåværende

Næringsbebyggelse - nåværende

Idrettsanlegg - nåværende

Andre typer bebyggelse - nåværende

Grav og urnelund - nåværende

Kombinert bebyggelse og anleggsformål - nåværende

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur- nåværende

Havn - nåværende

Parkering - nåværende

Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift - nåvære nde

LN FR-areal ,Spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse - nåværende

LN FR-areal ,Spredt boligbebyggelse - nåværendeC

LN FR-areal ,Spredt fritidsbebyggelse - nåværendeD

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - nåværende

Småbåthavn - nåværende

Fiske - nåværendeE

Akvakultur - nåværende

Drikkevannr - nåværende

Naturområde vann - nåværende

Friluftsområde - nåværende

Kombinerte formål sjø og vassdrag - nåværende

Byggegrense

Forbudsgrense sjø

Kraftledning

Kommuneplan/Kommunedelplan PBL 2008

I n n sp i l l ti l ko m m u n ep l an en s areal d el - i n n sti l l i n g ti l fo rm an n skap et



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: CPJEIR Registrert 

dato:31.05.2018 

21:40:33

Antall vedlegg: 3

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Knut S. Reitan

Dato

31.05.2018

Adresse

Vasskaiveien 11

Postnr

7268

Poststed

Titran

Telefonnummer

90864535

E-post

k.reitan@me.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Titran

Gnr

1

Bnr

130

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Fritidsboliger

Hva ønskes området brukt til?

Bolig

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Vi ønsker å rive eksisterende bolig og erstatte med ny helårsbolig.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



442 m2.

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

5m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

I nærmeste framtid.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

15

Barnehage

15

Nærbutikk

15

Større arbeidsplass

15

Gang- og sykkelvei

30

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

B Ja A Nei 

Beskriv

Eiendommen er vel å betrakte som nærområde iom at det er helårsboliger i nærheten. Ingen allmenn ferdsel på eiendommen.

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Eiendommen ligger utenfor skolebussruten.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Huset er i så dårlig forfatning at deler etter hvert  kan løsne og forårsake skade i nærområdet.



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Huset har stått ubebodd i flere år og er i dårlig forfatning/ubeboelig slik det fremstår idag. 
Vi ønsker å bygge nytt hus på eksisterende tomt.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kartutsnitt innersida Titran.jpg

Flyfoto.JPG

Oversikt eiendom.JPG









Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: T4FHT2 Registrert 

dato:31.05.2018 

13:35:00

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

INGENIØR LEIF FORDAL AS

Dato

31.05.2018

Adresse

Postboks 143

Postnr

7239

Poststed

Hitra

Telefonnummer

91510808

E-post

leif.fordal@ilfas.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

THM INVEST AS på vegne av Lisa Oddny Fillingsnes Grytvik

Eiendommen

Stedsnavn

Nordbakken, Nordskag

Gnr

15

Bnr

13

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF

Hva ønskes området brukt til?

Boligformål

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



60 boenheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

93 da

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

200 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

2019-25

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

16

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

3

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Det vil bli etablert frittliggende gang-/sykkelvei

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Høyspentlinje krysser det planlagte område; anses ikke å gi risiko og sårbarhet ved utbygging med overholdelse av avstandskrav



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Se vedlegg

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kart over planområde.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 5A7KHD Registrert 

dato:29.05.2018 

18:05:15

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Eva og Jørn Nordskag

Dato

29.05.2018

Adresse

Skibuveien 12

Postnr

7268

Poststed

7268 TITRAN

Telefonnummer

91377987

E-post

eva@omhas.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Titran. Eiendommen Hanshaugen.

Gnr

1

Bnr

43

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Fritidsboliger.

Hva ønskes området brukt til?

Boliger.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Vi ønsker å rive et eksisterende gammelt hus som står til nedfalls og erstatte det med et nytt hus mest mulig lik det opprinnelige 
på samme tomt, og ønsker at det skal brukes til helårsbolig. Det ønskes også mulighet for å bygge et bolighus nord for 



Hanshaughuset etter hvert.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Ca 6 mål.

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

5 m.

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Det er privat avløpsnett med 4 kubikk slamavskiller. Har planer om å få rive huset så snart som mulig, da det er et trist syn slik det 
står. Ønsker så å bygge nytt hus så snart som råd er.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

15

Barnehage

15

Nærbutikk

15

Større arbeidsplass

15

Gang- og sykkelvei

30

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy



Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

B Ja A Nei 

Beskriv

Hanshaugen har helårsboliger i nærheten, så det er vel å betrakte som nærområde, selv om det ikke er allmenn ferdsel på 
eiendommen.

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skoleveien er trygg, da skoleskyssen foregår med buss.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?



A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Huset i seg selv kan etter hvert  medføre risiko når det blåser, ved at gammelt treverk kan løsne. 

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Vi vil rive det gamle Hanshaughuset som er i elendig forfatning og har vært ubeboelig i mange, mange år, bygge et nytt på 
samme tomt og i samme stil som det gamle. Dette for å bevare byggeskikken og boligmiljøet. 
Vårt ønske er først og fremst at nye generasjoner kan få bo på Hanshaugen slik slekta har gjort siden 1880-årene på denne flotte 
utsiktstomta.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kartutsnitt Innersida Titran.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: Q5J382 Registrert 

dato:25.05.2018 

10:29:13

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

XPRO AS

Dato

25.05.2018

Adresse

Omagata 124

Postnr

6516

Poststed

Kristiansund

Telefonnummer

90368417

E-post

marianne.stordahl@xpro.as

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Roger Bekken

Eiendommen

Stedsnavn

Kverva - Heia

Gnr

16

Bnr

18

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF

Hva ønskes området brukt til?

LNF med spredt bolig og fritidsbebyggelse

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



2-3 boligtomter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

5633

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

250

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Roger Bekken, 7266  Kverva har avtale om kjøp av parsell gnr 16 bnr 18

Når har du planer om å bygge ut området?

Så snart som mulig, når de formelle dokumentene er avklart og område er frigitt for bebyggelse

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

2

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

5633

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skolebuss til Nordskaget Barneskole

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 



Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen kjente

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Området er allerede bebygd i dag med bolig på gnr 16 bnr 18, og området fremstår i dag som et området med spredt bolig og 
fritidsbebyggelse. En fortetting av boliger i eksisterende område med eksisterende veger, og i nærheten av VA anlegg 
(minirenseanlegg) ved Måsøval Sørskaget, gir gode forutsetninger for å sette av området i kommuneplana som LNF med tillatelse 
for spredt boligbebyggelse. Ny bebyggelse vil følge eksisterende bebyggelse mot sjøsiden (ligge i tilnærmet lik avstand til sjø) , og 
vil således ikke privatisere strandsonen ut over det som er etablert pr. i dag. I tillegg er områdets beskaffenhet mot sjøsiden så 
bratt at privatisering av strandsonen synes vanskelig. Frøya kommune har god kjennskap til VA løsningen i området, herunder et 
nytt etablert minirenseanlegg i 2016/2017 som sannsynligvis kan ivareta en god avløpsløsning for planlagte tomter. 
Det er allerede etablert adkomst ved hovedadkomsveï, samt at det er en enkel veg opp til eksisterende bygningsmasse som gir 
tilgang til område, uten vesentlige terrenginngrep. Det planlegges å benytte samme adkomst for fremtidig bebyggelse. 
I kartvedlegg beskrives dagens planformål, topografi, miljøstatus, avstand til VA anlegg m.v. 
Med bakgrunn i overnevnte ber vi Frøya kommune ta saken opp til vurdering, og med dette frigi området for bygging. Vi ser frem 
til en positiv behandling av innspillet.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kartvedlegg innspill gnr 16 bnr 18 til kommuneplanas arealdel Frøya kommune mai 2018.pdf
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Frøya komm une
Innspill kommuneplan
7260 SIST RANDA

Kartvedlegg til innsp ill kommuneplan Frøya kommune , gnr 16 bnr 18 ved
Kverva, eiendommen Heia
På vegne av forslagsstiller Roger Bekken , 7266 Kverva og tidligere forhåndskon feranse 11.mai med
Frøya komm une oversendes innspill til kommuneplanas arealdel. Vedlagte brev viser utsnitt av kart
som viser eiendommens beskaffenhet og pl anformål pr. i dag .

Gjelder gnr 16 bnr 18 i dag bebygd med 1 enhet.

Planformål i dagens gjeldende kommuneplan LNF og a vstand til godkjent VA anlegg

Vår ref: Marianne Stordahl
Deres ref:
Dato: 23.05.2018

GNR 16 BNR 18
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Topografi 3 D flyfoto: Eksisterende bebyggelse på området Heia 

 
 
Eksisterende bebyggelse i området ved området Heia 
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Kulturminner og natur; Ingen registrerte for område Heia 

 
 

Naturmangfold: Ingen registrerte for område Heia 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

XPRO AS, MOLDE 
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    Omagata 124 
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Kystlynghei og andre valgte naturtyper; ingen registrerte områder ved Heia; 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
XPRO AS 
 
 
Marianne Stordahl 
Project manager 







Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: RQAJWK Registrert 

dato:16.05.2018 

14:30:10

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Solveig P. Dahlø Gitmark

Dato

16.05.2018

Adresse

Bandyveien 26

Postnr

4021

Poststed

Stavanger

Telefonnummer

99522906

E-post

dardeidum@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Daløya

Gnr

3

Bnr

59

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Bolig- fremre del av eiendommen 
LNF- baksiden av eiendommen 
Huset ligger i to soner

Hva ønskes området brukt til?

fortsatt bolig

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

1 bolig som i dag

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

2 mål



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Området er allerede bebygd med 1 hus. Jeg har behov for omregulering fra LNF til boligformål, for å kunne utbedre eiendommen 
pga vannskade og utsigning av terrasse. Bør skje innen 5 år.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

9

Barnehage

9

Nærbutikk

9

Større arbeidsplass

9

Gang- og sykkelvei

1

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

arkeologiske enkeltminner

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

B Ja A Nei 

Beskriv

Det er ca 10 meter til to fritidsboliger, og her leker barn

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Det ca 100 meter fra min eiendom til skoleveien. Utbedringer på min eiendom påvirker ikke skoleveien til barna i Daløya.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering



Boligen er bygget i en skråning og det renner vann herfra og under huset mitt, noe som gjør at huset er utsatt for fukt og 
råteskader

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Fremre del av eiendommen, mot hovedveien, ligger i område som kan bebygges. mens baksiden av huset, mot sjøen, ligger i 
LNF område. Her er behov for å gjøre en del utvendig arbeid, men det er jo ikke tillatt. Terrassen er bygget i skråning og holder 
på å skil ut over kanten. Det er alt for dårlig drenering rundt eiendommen, og vann fra høydedraget renner kontinuerlig inn i 
kjelleren. Bærebjelke er pga fukten svært rotten. På sikt må vi grave ut rundt eiendommen, samt endre på terrasse og muligens 
senke terrenget noe.  Dette er endringer vi ikke kan gjøre i dag pga halvparten av eiendommen ( delen som er mot sjøen) ligger i 
LNF område. Jeg ønsker at en større del av eiendommen omreguleres fra LNF til at det er tillatt med bebyggelse. Uten de 
nødvendige utbedringer vil eiendommen forfalle.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 5AJQJW Registrert 

dato:07.05.2018 

16:44:13

Antall vedlegg: 7

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Per Ivar Aasland

Dato

07.05.2018

Adresse

kvervaveien, 114

Postnr

7266

Poststed

Kverva

Telefonnummer

46654655

E-post

per@modlin.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Per Arne Aasland

Eiendommen

Stedsnavn

Bergheim

Gnr

15

Bnr

9

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF (1 & 2?) Er usikker på oppdelingen. Det er idag ingen form for landbruksvirksomhet. Arealet er bebygd med spredt 
bebyggelse og det er skilt ut festetomter. Det er også tilknyttet strandsone mot Steinsvatnet og en sjøhustomt ut mot Hansbrygga. 

Hva ønskes området brukt til?

Boliger for salg, utleieboliger og bolig som jeg selv skal benytte. 



Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Det er enda ikke bestemt hvor mange enheter man ønsker, jeg vil se i samspill med de andre bområdene hva som er 
hensiktsmessig og bygge. Det jeg kan si med sikkerhet er at jeg ønsker å bygge meg en bolig her selv og omtrent 10 
utleieenheter. Utleieboligene skal være formet for å tilfredsstille småbarnsfamilier og par. Det er sannsynlig at dette er boliger som 
blir attraktive for de arbeidene på Salmar. Men jeg er også åpen for å skille ut å selge ferdig boliger på tomten i fremtiden. 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Ca 30 Mål

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

Jeg vet ikke

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Min far er grunneier. 

Når har du planer om å bygge ut området?

Tidligst om 2-3 år.  men bygging av utleieboliger og boliger for salg vil foregå trinnvis i en periode på over 10 år, og være betinget 
at lukt fra fabrikker er håndtert. 

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

20

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 



Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

B Ja A Nei 

Beskriv

Salmar har en del trafikk, men denne går primært langs sørfrøyveien. Veien som vil lede fra boligfeltet går mot utfrøyveien og er 
langt mindre trafikkert. 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

B Ja A Nei 

Beskriv bruk/drift

Ved en eventuell bygging vil det være unaturlig med beiting i dette området. Produksjon av matjord har for lengst opphørt og 
andre arealer på øya vil være mer egnet. evt landsbruksdrift i området vil være lite nyttig og heller ikke økonomisk. 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

25

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

B Ja A Nei 

Beskriv

Det bor barn innenfor festetomtene og disse leker nok litt i skogen rundt. 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skoleveien vil være trafikksikker fordi det idag stopper skolebuss rett på nedsiden av tomten og henter barn idag. På Kverva har 
ikke barn lov å gå langs veien til skolen, så alle benytter seg av bussen. Det er fra før av lagt opp bussrute som henter barn her. 



Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Generelle vindforhold, slik som ellers på frøya

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Området har tidligere vært luftet for utbygging, men min far hadde ikke kapasitet til å se saken igjennom. Jeg legger ved papirer 
som er relevant ifra den gangen. Men tegninger av byggende reflekterer ikke nødvendigvis hva som blir bygget i fremtiden. Her vil 
jeg forsøke å samarbeide med kommune og lokalt næringsliv for å bygge ut hensiktsmessig. 
 
Jeg mener en viktig faktor som skiller dette området fra Hola Hauan og Valen er at jeg selv har planer om å bygge her. Et hus 
som jeg selv kan bo i og utleieboliger. En faktor som hindrer utbygging på de to andre plassene er at man hele tiden venter på å 
få solgt nok før en igangsetting kan skje. I dette boligområdet er det jeg selv som vil påta meg ansvaret for å få frem tilstrekkelig 
infrastruktur til 8-10 utleieboliger og deretter vil det være lettere å skille ut og selge tomter eller ferdige boliger til andre fordi det 
grunnleggende er på plass. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

15 9 bolig plan.pdf

15 9 boligplan.pdf

Befaring og drøftningsmøte 15 09.pdf

båthavn tom 1509.jpg

Eiendom utledning 15 09.pdf

Omregulering Bergheim.pdf

Rekkehusplan 1509.pdf
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 jm arkitektkontor Jon Meland 
 Anthon Walles vei 36 1337 Sandvika 
 Telefon 67 55 09 50-52 
 Telefaks 67 55 09 53 
 E-post firmapost@jmark.no 
 Org.nr. 970 135 995 MVA 
 Konto nr   9235 20 48889 
 
Frøya kommune 
7260 Sistranda 
 
 
PRIVAT DETALJREGULERING – FORHÅNDSUTTALELSE TIL OPPSTART 
REGULERING 
Adresse: Nordskaget, Frøya, g/bnr 15/9-02 m.fl. 
Hjemmelshaver: Per Arne Aasland 
 
Bakgrunn 
Grunneier ønsker å detaljregulere eiendommen til boligformål. Jm arkitektkontor har på 
oppdrag av grunneier utarbeidet en illustrasjonsplan som viser forslag til utnyttelse. Planen 
oversendes Frøya kommune med den hensikt å få en forhåndsuttalelse fra kommunen og 
Fylkesmannen forut for eventuell oppstart av reguleringsarbeid. Det vises for øvrig til møte 
og kontakt med Otto Falkenberg og Marthe Fjellheim i Frøya kommune. Illustrasjonsplanen 
følger vedlagt. I det etterfølgende følger en kort orientering om eksisterende situasjon og 
illustrasjonsplanen. 
 
Eksisterende situasjon 
 

Eiendommen er i dag uregulert og avsatt i Kommuneplan til 
LNFB 2 område. Den 29 510 m² store eiendommen har 
atkomst fra fylkesvei 716 i nord, like ved utløpet av 
Steinsvatnet til Steinsbukta. Terrenget er ulendt, kupert og til 
dels bratt. Eiendommen skråner ned mot Steinsvatnet i øst. 
Eksisterende bebyggelse består av noen frittliggende bolighus, 
uthus og et par feriehus, og det er bebyggelse på begge sider av 
den private atkomstveien inne i området. Eiendommen har 
fjellgrunn og er bevokst med løvtrær og nåletrær. Det går en 
kraftlinje på sørsiden. Vest for eiendommen, langs fylkesveien, 
ligger spredt bolig- og feriebebyggelse.  

 
 

Utsikt mot Steinsbukta og Steinsvatnet fra eiendommens øvre nivå 
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Eiendommen sett fra østsiden av Steinsvatnet (utløpet er skjult bak odden i forgrunnen) 
 
 
Illustrasjonsplan 

 
Reguleringsformål 
Området foreslås regulert til: 
 
Byggeområder 

 B1 - område for boliger med 
tilhørende anlegg i felt B1, 
spredt småhusbebyggelse 

 B2 og B3 - område for boliger 
med tilhørende anlegg i feltene B2 
og B3, rekkehus 

Fellesområder 
 felles avkjørsel, parkeringsplass, 

lekeareal for barn 
Friareal 
 
Atkomst, situasjon, parkering 
Eksisterende atkomst utbedres og 
forlenges mot vest for å gi atkomst til 
ny bebyggelse på tomtens høyeste nivå. 
Gangstier forbinder bebyggelse og 
uterom. Parkering foreslås anordnet på 
parkeringsplasser. Veier, parkering, 

bebyggelse og uterom er utformet med tanke på å bevare landskap og vegetasjon mest mulig 
ved å unngå sprengning og kompliserte grunnarbeider. Eiendommens østre del langs 
Steinsvatnet foreslås regulert til fellesområde og friareal.  
 
Bebyggelsens utforming, tilgjengelighet 
Felt B1 og B2 foreslås bebygd med terrasserte rekkehus i 2-3 etasjer på hver side av 
eksisterende atkomstvei. Bebyggelsen er organisert i svak vifteform på tvers av terrenget for å 
oppnå utsikt til Steinsvatnet, Steinsbukta og kveldsolen. Husene terrasseres med terrengfallet 
og kan utformes med felles terrasser for å skape sosiale møtesteder med sol og utsikt. 
Rekkehusene tenkes utformet med atkomstgallerier mot sørøst og kan ha store balkonger mot 
felles uterom/hager mot nordvest. Atkomstgallerier og heis gir tilgjengelighet for alle til alle 
etasjer og leiligheter.  
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Boligfeltene utgjør et enhetlig boligfelt som vil supplere og utfylle eksisterende 
boligbebyggelse langs begge sider av eksisterende atkomstvei.  
 
Felt B3 består av frittliggende småhus i én etasje pluss sokkel. Det forutsettes atkomst via 
utvendige trapper. Parkering på egen grunn. 
 
Boligsammensetning 
Bebyggelsens utforming tillater en fleksibel og variert sammensetning av leilighetstyper. 
Bebyggelsen rommer 2-, 3- og 4-roms ettplans leiligheter. I tillegg innpasses det noen 3- og 
4-roms i to plan for å oppnå flere varianter og størrelser. Se planfigurer nedenfor. 

 
 
Leiligheter på ett plan: 
2-, 3- og 4-roms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Leiligheter over to plan:  
3- og 4-roms 
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Det foreslås videre å innpasse fellesfunksjoner som f.eks. gjesterom, fellesrom med kjøkken, 
vaskeri o.l. i den grad det vil være ønskelig eller behov for det, gjerne i tilknytning til en felles 
uteplass.  
 
Antall leiligheter og arealer 
Et foreløpig anslag gir følgende boligsammensetning og bruksareal m² BRA: 
 
2-roms:  31 stk a 42 m² = 1285 m² 
3-roms  13 stk a 54 m² = 695 m² 
4-roms  5 stk a 107 m² = 535 m² 
eneboliger  4 stk a 165 m² = 660 m² 
 
I alt 49 leiligheter og 4 eneboliger  3175 m² BRA 
 
Terrasser, balkonger og portrom er ikke inkludert i arealene, heller ikke utvendige boder, 
atkomstgallerier og garasjer. 
 
Endelig boligsammensetning vil bli fastlagt senere. 
 
Sandvika, 25.5.2012 
 
 
 
Jon Meland 
jm arkitektkontor  
 
 
 
Vedlegg: Illustrasjonsplan revidert 25.5.2012 
 
Kopi m/vedlegg: Per Arne Aasland og Knut Petter Gran 
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FRØYA – EIENDOMMEN 15/09-1 
 
NOTAT OM TOMTEBEFARING OG MØTE I FRØYA KOMMUNE  
 
Dato: 25.5.2011 
  
Prosjekt: Tomtebefaring, møte og dette notat er utført på oppdrag fra eiendommens 
hjemmelshaver Per Arne Aasland. 
 
Referanse: Se også notat no110112.01.doc 
 
Bakgrunn 
Fredag 20. mai 2011 var det en befaring på eiendommen og senere et møte med Frøya 
kommune, teknisk etat. På befaringen deltok Arnt Erik Botnvik fra Bygg og innredning 
Botnvik og Jon Meland fra jm arkitektkontor. Johan Bergheim, som er oppvokst og bor på 
stedet, var forhindret i å delta. Til stede på møte i kommunen var Marthe Fjellheim (plansak) 
og Otto Falkenberg (byggesak) fra kommunen og Jon Meland. Nedenfor følger en kort 
orientering om registreringer, befaring og møte.  
 
Eiendommens beliggenhet 
Eiendommen ligger på Nordskaget ved nordenden av Steinsvatnet like ved utløpet til 
Steinsbukta. Fylkesvei 716 skiller Steinsvatnet fra Steinsbukta med en smal kanal som, iflg. 
Bergheim, kan trafikkeres med småbåt på flo sjø.  
 

 
Eiendommens beliggenhet på Frøya 

 
  
Atkomst, størrelse/avgrensning 
Eiendommen har i dag bilatkomst fra fylkesvei 716 i nord. Botnvik mente at det foreligger 
veirett fra riksvei 716 i vest over eiendommene 15/22 og 15/12. Dette må avklares/stadfestes. 
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Botnvik mente også at området mellom fylkesveien og Steinsbukta tilhørte eiendommen. 
Dette fremgår også av kommunens kart (se gårds-/bruksnr), men området er i kommuneplan 
avsatt til landbruksformål.  
 

 
Oversikt over eiendommer (gårds- og bruksnavn). 15/09-1 er markert med gult. 15/34 brant 
ned til grunnen i 2010. Hytte nr 15/65 er avertert til salgs. 

 
 
 
 
 
 
 Atkomsten til eiendommene 15/12 og 15/22 

fra riksvei 716 
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Befaring - registreringer 
Botnvik og Meland besiktiget hele eiendommen. Botnvik hadde dagen før gått opp 
eiendomsgrensene sammen med Johan Bergheim. Eiendommen består hovedsakelig av 
bergknauser og spredt vegetasjon; lyng, furu, sitkagran og enkelte små løvtrær. Det går en 
høyspentlinje langs eiendomsgrensen i sør. En el luftkabel krysser eiendommen nord for 
15/57. Eiendommen har et øvre platå hvorfra det er fin utsikt sørover til Steinsbukta og øyene 
og havet utenfor og østover og nordover til Steinsvatnet. Vestover kan skimtes spedt 
småhusbebyggelse – naboer og gjenboere – mellom knauser og trær. 
 

Steinsbukta og havet utenfor til venstre på bildet, Steinsvatnet til høyre (panorert foto) 
 
Eiendommen 15/09-1 omkranser tre mindre eiendommer med boliger og tilhørende garasjer 
og uthus. Denne bebyggelsen består av trehus i én og to etasjer og har ulik alder og karakter. 
Tilhørende eiendommen er en enetasjes bolig i tre som leies ut til Johan Bergheim og frue. Se 
bilder nedenfor. Bergheim, som er oppvokst på eiendommen 15/9/2, solgte i sin tid 15/09-1 til 
Per Arne Aasland. Bergheim mente at Steinsbukta ikke egner seg til småbåthavn pga av 
eksponering mot kraftig nordavind. 
 

 
Venstre: Eiendommene 15/57 (blått), 15/9/2-3 og 15/29. Høyre: 15/09-1 (utleid) 
 
Johan Bergheims bror bor fortsatt i nabohuset 15/9/2. Innenfor eiendommen ligger også en 
liten hytte, 15/65, (eier Kato Mikalsen?) som nå er lagt ut for salg. Hytta og de to boligene 
nedenfor (østsiden) atkomstveien ligger innenfor kommuneplanens byggeforbudssone langs 
Steinsvatnet. 15/34 brant ned til grunnen i fjor. 
 
Møte i kommunen 
Eiendommen er uregulert og avsatt i kommuneplan som LNF område med byggeforbudssone 
langs vannet (nedenfor atkomstveien). Eiendommen kan bebygges med 2 boenheter, bolig 
eller fritidsbolig, i tillegg til eksisterende bebyggelse uten krav om reguleringsplan. Høyere 
utnyttelse med flere boenheter krever reguleringsplan og dispensasjon fra kommuneplan.  



j m  a r k i t e k t k o n t o r  
 

no110525 befaring og drøftingsmøte.doc  Side 4 av 5 

Øvrige eiendommer(15/3, 15/9, 15/49, 15/81) som tilhører samme hjemmelshaver, vil for 
øvrig være langt vanskeligere (umulig?) å få regulert til boligformål.  
 
Det er ikke offentlig kloakk på Nordskaget. Eiendommene har septiktanker. Se kart under. 

 
Det er regulert småbåthavn og område for feriehus i Steinsbukta. Se utsnitt av reguleringskart 
under. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartutsnitt av gjeldende 
reguleringsplaner. Brun-
orange farge er feriehus. 
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Mht veirett til eiendommen, så vil ev. tinglyste heftelser fremgå av grunnboka for 
eiendommer hos Statens kartverk.  
 
Det vil sannsynligvis ikke være problematisk å få regulert eiendommen 15/09-1 til 
boligformål med en høyere utnyttelse. Men 20-25 boenheter som antydet av Meland, er 
antakelig for mye og antakelig langt større enn dagens boligbehov. Falkenberg kunne opplyse 
om at kommunen har regulert og lagt ut for salg et mer sentralt boligfelt hvor det ennå er flere 
ledige eiendommer; 13-14 tomter i Dyrvik hvorav 5-6 er usolgt. I tillegg er det planlagt 80 
boligtomter i Beinskaret reguleringsplan! Falkenberg mente at det er større etterspørsel etter 
boliger med nærhet til butikksentra, skoler og serviceinstitusjoner som finnes på Sistranda. 
 
Men Nordskaget er en bærekraftig grend med Nordskaget oppvekstsenter (barneskole og 
barnehage), nærbutikk og den store fiskeforedlingsbedriften Salmar som nylig har ekspandert. 
Nede ved Steinsbukta ligger også et serveringssted/kro i et sjøhus.  
 
Det kan tenkes at Salmar har et boligbehov for bedriftens ansatte. På Frøya er det også en 
større gruppe innflyttere fra f.eks. Litauen som synes å være godt integrert i lokalsamfunnet. 
Disse, mente Falkenberg, har et behov for rimelige boliger.  
 
Falkenberg mente at man kanskje burde lodde markedet før en eventuell regulering hvis ikke 
hjemmelshaver eller tiltakshaver har en klar idé om hvordan eiendommen skal utvikles. 
Eiendomsmegler 1 v/Irene Torsø på Sistranda vil kunne gi informasjon om boligmarkedet. 
 
Det er flere entreprenører som har kapasitet til å bygge ut boligfelt på Frøya, bl.a. 
Snekkerservice Frode Riiber og Norgesgruppen.  
 
Møtet med kommunen var å betrakte som et drøftingsmøte. Et oppstartmøte med kommunen 
berammes før oppstart av planarbeid. Til et slikt møte utarbeides skisse til reguleringsplan 
med forslag til atkomst og tomtedeling. 
 
Sandvika, 25.5.2011 
 
 
 
Jon Meland 
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 jm arkitektkontor Jon Meland 
 Anthon Walles vei 36 1337 Sandvika 
 Telefon 67 55 09 50-52 
 Telefaks 67 55 09 53 
 E-post firmapost@jmark.no 
 Org.nr. 970 135 995 MVA 
 Konto nr   9235 20 48889 
 
FRØYA – EIENDOMMEN 15/09-1 
 
NOTAT  
 
Dato: 12.1.2011 
  
Prosjekt: Registrering/utredning 
 
Eiendommen er én av flere eiendommer med samme hjemmelshaver: 
 

 15/09, Stein, 4 teiger (nr 1 planlegges bygget ut med formål bolig) 
 15/49, Dalen, 2 teiger 
 15/89, Slipviken, fritidshus 

 
Hjemmelshaver: Per Arne Aasland 
 
Eiendommen 15/09-1 vurderes bygget ut med boliger. Eiendommen ligger i område 
Nordskaget. 
 
Nedenfor følger en kort orientering om planstatus: 
 
Eiendommen er ikke regulert, men inngår i Kommuneplan. 
 
Kommuneplan 
Kommuneplanens arealdel fremgår av illustrasjon under. 15/09-1 avmerket med rød sirkel. 
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Eiendommen er i kommuneplan avsatt til bolig/fritidsboligformål. Det kan bygges to 
boligenheter på eiendommen i tillegg til eksisterende bebyggelse. Antall enheter er angitt på 
plankartet (LNF FB 2). Høyere utnyttelse / flere enheter vil kreve regulering av eiendommen 
og dispensasjon fra kommuneplan. Reguleringsplan vil forutsette politisk behandling/vedtak.  
 
 
Bestemmelser til kommuneplanens arealdel 
Del av bestemmelsene er rammet inn nedenfor: 
 
4.4.2. Bestemmelser til Landbruks- natur og friluftsformål der spredt bygging av bolig 
fritidsbolig eller næringsbygg er tillatt. (antall enheter er definert i plankartet). 
 
Generelle bestemmelser for bygg i strandsonen 3.10 gjelder. 
 
Ved utbygging av 3 enheter eller mer er det krav om reguleringsplan. 
 
 
Kommuneplanens bestemmelser kan lastes ned fra kommunens kartside.  
 
Videre arbeid ved utarbeidelse av reguleringsplan 
Ved oppstart av reguleringsplan, må det avtales oppstartmøte med kommunens plankontor. 
Kommunen vil trenge opplysning om eiendom, hjemmelshaver, ansvarlig søker og 
illustrasjonsplan som angir utnyttelse, trafikkforhold, mm. 
 
Det anbefales likevel å starte med et såkalt drøftingsmøte med kommunen for å avklare 
plankontorets syn på en eventuell regulering av eiendommen.  
 
Kontaktperson i kommunen 
Marthe Fjellheim, planlegger i Hitra kommune, Teknisk avdeling.  
Telefon direkte: 72 46 32 84, mail adresse: Marthe.Fjellheim@froya.kommune.no 
 
Sandvika,  
 
 
 
Jon Meland 



 

 

 

  
BERGHEIM PANORAMA 
ET BOLIGPROSJEKT I HJERTE AV FRØYA 
 

 
Boligmangelen på Frøya er et stort problem som hindrer potensielle innflyttere i å bli 

fastboende. Det er en flaskehals som hemmer regionens utvikling og kommunen har lenge 
etterspurt gode løsninger på bolig problematikken. I denne prosjektpresentasjonen 

kartlegger vi boligmangelen på Frøya, undersøker hvilke behov som må dekkes og gjør 

rede for mulige løsninger på problemet.  
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BERGH EI M PAN ORAM A
ATTRAKTI VE OG SM ARTE H JEM .

O mråde
Prosjektet finner sted på Bergheim midt i Nordskaget. I nærheten
finner vi Salmar, d agligvare butikk, oppvekstsenter , H ansbrygga,
S teinsvatnet og friluftsområder. Det er også et krysningspunkt for
Sørfrøyveien og Utfrøyveien som er de to hovedårene på Frøya .

Marked og b ehov
Det er per dags dato et skrikende behov etter utleieboliger på Frøya,
det er en flaskehals for den lokale utviklingen at folk f inner seg arbeid,
men ikke har et sted å bo. Noe som resulterer i unødvendig lan g
reisetid til jobben . Det regnes også med at behovet for boliger vil øke
dramatisk de neste 5 årene.

Om boligene
Boligene vi ønsker å sette opp er en blanding av modulbaserte
container / modul hus som skal fungere som utleieboliger i tillegg til
leiligheter og eneboliger som skal invitere til et mer permanent
bosted . Husene vil skreddersys for behovet på Frøya, slik at det skal
bli ideelle hjem for arbeidsinvandrere samt par og familier med ønske
om bosettelse .

Om Modlin
Modlin er et eiendomsselskap med base i Frøya kommune. Vi
spesialiserer oss på utleie, oppussing og tomteutvikling.
Hovedpersonene i firma er Per Ivar Aasland (M arkedsleder i Silikal
Nordvest) og Son Hung Dinh (Yrkesdykker i Frøy Akvaservice) . På
sidelinjen får firmaet bistand og råd fra advokat Bjørn Bydal som er
spesialist innenfor forretningsjus og har lang erfaring med utleie og
utvikling av næringsbygg.

Oppstart
Oppstart for prosj ektet avhenger av kommun en, enkelte byggetrinn
kan iverksettes umiddelbart etter godkjenning fra kommune og øvrige
myndigheter. Totalutviklingen av t omten har en tidshorisont på 10 - 15
år da man hele tiden ønsker å utvikle i takt med regionen.

Drift av eiendom
Modlin AS vil stå ansvarlig for drift og vedlikehold av eiendommene
som leies ut . I tillegg ønsker Modlin å bistå Frøya kommune med
integrering av arbeidsinvandrere i den grad det hensiktsmessig.

BERGH EI M

PAN ORAM A

B ergheim Panora ma er

et prosjekt som leveres

av Modlin

Eiendomsutvikling AS.

Målet er å tilby gode og

trygge boløsninger for

innflytterne og familier i

øyregionen . Det legges

v ekt på å skape et godt

bomiljø som skal sørge

for at potensielle

innflyttere blir videre

motivert for å

permanent bosette seg

på Frøya.

Boligproblematikken er

en flaskehals og et

paradoks for en sunn

utvikling på F røya.

Mennesker får jobb,

men ikke et fa st og trygt

bosted. Boliger i

nærheten av

arbeidsplassene er

løsningen!
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FRØYA 

 

Geografisk  
Frøya ligger vest for innløpet til Trondheimsfjorden og Nord for øyen Hitra. Landområdet består av 

lite skog, småkupert land med mye myr og vann. Antall innbyggere er omtrent 4600 og kommunens 
landområdet strekker seg over 147km2. 

Samfunn 

Tettstedet Sistranda ligger øst på hovedøya og er det kommunale sentrumsområdet med offentlige 
kontorer, skoler og et variert tilbud innenfor handels- og servicenæringene. Størstedelen av 

befolkningen bor langs sørøstkysten på hovedøya særlig konsentrert til strekningen fra Flatval i sør, 
videre østover til Hammarvika og Sistranda og nordover til Nesset. Frøya ble landfast 

da Frøyatunnelen ble åpnet i 2000 som en del av fastlandsforbindelsen Hitra–Frøya. 
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Næringsliv 

Frøyas beliggenhet og geografi gjør at det er gode oseanografiske og biologiske forhold for oppdrett 
av laks. Fiskeri og havbruk utgjør drøye 50 % av den direkte verdiskapningen på Frøya. I tillegg er 

det utviklet en betydelig lokal leverandørindustri spesielt relatert til havbruk og avledet virksomhet 

(emballasje, sjøinstallasjoner for havbruk, brønnbåter osv.) 

Lakseoppdrett har de siste 10 årene opplevd en sterk utvikling internasjonalt - både i volum og verdi. 
I 2011 passerte landets totale produksjon av oppdrettslaks 1 million tonn. Av dette 

produseres/slaktes/ videreforedles drøye 100.000 tonn på Frøya. Fremtidstroen innenfor de ulike 
deler av næringslivet for ytterlig utvikling, er meget stor. Regionen Frøya, Hitra og Snillfjord huser ca 

4 % av befolkningen i Sør Trøndelag, mens eksportverdiskapningen er på ca 45 % av fylkets totale 
verdiskaping, eksklusiv olje og gass. Regionens havbruksnæring er en av de beste på landsbasis 

hva angår produktivitet, volum, foredlingsgrad, kompetanse og lønnsomhet. Næringslivet på Frøya 

og i regionen har også blitt tildelt en rekke priser både på nasjonalt og internasjonalt nivå. 
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Frøya kultur og kompetansesenter er Frøyas nyeste tilskudd til Sistranda. Bibliotek, kino og 

videregående skole samlet under et tak. Noe som vitner om en sterk satsning i lokalsamfunnet. 

Videre skal det også bygges «blått kompetansesenter» som vil utdanne unge innenfor akvanæring. 

Nordskag 
Nærhet til flere kjernefasiliteter som f.eks Salmar som er en hjørnesteinsbedrift og en av de største 

sysselsetterne på Frøya. Coop nærbutikk ligger 5 min gange fra den planlagte byggeplassen og ca 
10 min unna ligger Nordskag oppvekstsenter. Tidligere var det også aktiv restaurant i området, men 

denne er nå lagt ned. Med bil er det omtrent 20 minutter reise til Sistranda. 
 

Modlin anser området som svært aktuelt for utleiemarkedet. Vi mottar ofte forespørsler om 
utleieboliger, men må dessverre avvise grunnet plassmangel. Med dette prosjektet håper vi å få 

dekket den mest skrikende delen av utleiemarkedet på Nordskaget. 
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OMRÅDE TILTENKT FOR UTVIKLING

 
Området «Bergheim» på Norskaget er valgt ut som prosjektområde. Ettersom det allerede er fler hus 
på tomten er infrastruktur som strøm, vann, og telefon allerede i nærheten. Gårdsnummer 15/09 eies 

i dag av Per Arne Aasland (far til Per Ivar). Modlin Eiendomsutvikling AS vil innen kort tid overta 
denne eiendommen noe som også gjør de til grunneiere av steinsvatnet. 

Per dags dato er deler av området regulert til LNF område. Det må derfor søkes en omregulering 
eller en dispensasjon for å sette opp nye boliger og bygge tilstrekkelig infrastruktur. 

  



 

 

 

 

 

6 
I område er det svært stor mangel på utleieboliger, spesielt for de arbeidene på Salmar. Fra før leier 

Modlin ut 3 boliger til arbeidene på Salmar.  

Georafisk sett består området hovedsakelig av myr, fjellknauser og en bekk som renner ut i 
steinsvatnet. Det er også en eldre traktorvei i området som ble brukt for mange år siden. 

 
 

I første omgang foreslås det et enkelt prosjekt på ved dispensasjon på 2 eneboliger og 2 midlertidige 
containerboliger. Dette for å trekke konklusjoner og avgjøre om markedet aksepterer produktet. Med 

høy sansynnelighet vil vi gå over til fase to som innebærer å utvikle området lenger opp i høyden på 
sletten der det gamle fjøset står i dag. Der anslår vi at det vil være plass til et sted mellom 4-6 

enheter til. Avhengig av hvor høy utnyttelses grad man ønsker. 

Viktige mål for prosjektet er å skape et hyggelig bomiljø der husene ikke blir for tett, samtidig som vi 

ønsker noe moderne som vil passe inn på Frøya. Andre ting som burde vurderes er lekeplass, le 
vegg, redskapsbod, fellesarealer og steinsetting av bekken.  
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Ønsket byggeareal sett fra veien. Hytten på bildet bruker veien på baksiden av fjellet som tilgang.  

Boligene som bygges vil delvis leies ut til arbeidene på Salmar eller mindre familier som har behov 
for et sted å bo. Mens den andre delen vil bli lagt ut for salg i det frie markedet. Målgruppen for 

utleieboligene er innflyttere som enda ikke har bygget opp egenkapital til egen bolig. Mens boligene 

for salg er tiltenkt familier som allerede bor på Frøya men ikke har funnet seg permanent bosted. 

 

 
Tomten fotografert fra veien med stipulering av en eventuell innkjørsel som kunne gått på baksiden 

av fjellknausen. 
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MARKED & BEHOV 

 
Årskonferansen NHO 2015: Ordfører Berit Flåmo, Gustav Witzøe /v Salmar og sintefsjef Unni Steinsmo. 
Frøya har hatt dobbelt så høy sysselsettingsvekst som resten av landet. Gustav påpeker at dette 
kun er starten. Ved hjelp av nye avanserte laksemærer som er utviklet med teknologi ifra 

petroleumsindustrien vil det være mulig å produsere laks på fiskens premisser. Dette fører til økt 
behov for arbeidskraft og Salmar regner med å rekruttere 50 nye arbeidere vært år i 5 år fremover.  

 
I samarbeid med skoler i Trondheim ønsker man å rekruttere kompetanse ut til Frøya. For å gjøre 

øyregionen mer attraktiv har ordfører Berit Flåmo jobbet med å forbedre skoler og fritidstilbud. 
Nordskaget oppvekstsenter, Frøya kultur og kompetansesenter i tillegg til blått kompetansesenter er 

gode eksempler på dette. Avslutningsvis uttaler Gustav at det ønskes unge familier som kan bli 
fastboende på Frøya. «Det handler om å være med å bidra til å bygge et lokalsamfunn, da trenger vi 

folk med 70% hjerne 30% hjerte og viljen til å jobbe to timer ekstra.»  
 

Saker fra Media 

 

- Legger snart ut rundt 30 nye boliger. (8.mai 2014 – HF) 

Eiendomsmegler 1 melder om rekordstor trafikk i øyregionen. «Alt 

fra yngre mennesker som skal flytte på grunn av familieforøkelse, 

arbeidsinnvandrere som trenger plass å bo og folk som skal ha 

feriehus, er kundegruppene.»  

 

- Svært positivt at noen planlegger boliger 21.mars 2014 – HF) 

Vil godkjenne boligfeltet uten noe «meklingsmøte» mellom 

partene på Valen.  «Her planlegges det et boligfelt der folk kan 

kjøpe seg bolig. Og ved siden av at de lærer seg norsk, så er vel 

det at man etablerer seg med egen bolig den beste måten å bli 

integrert i frøyasamfunnet på.»  
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Som man ser kommer det også frem i media at behovet for boliger på Frøya er stort og det gjøres 
mye for håndtere den forventede befolkningsveksten. Også på egenhånd har Modlin fått erfare hvor 

intens mangelen på spesielt utleieboliger er. Et raskt søkt på finn.no viser 0 ledige boliger og vi har 
over en periode på 7 måneder aldri sett mer enn 1-2 ledige utleieobjekter. Kvaliteten på disse 

boligene kan klassifiseres som dårlig eller lite attraktive, i hvert fall for familier. 
  

Etter å ha vært i kontakt med flere personer i lokalsamfunnet og næringslivet har vi gang på gang 
fått bekreftet hvor stor mangelen er. Blant annet ved overtagelse av ny bolig i desember 2014 utalte 

selger som var byggmester Frode Riiber (som fokuseres mest på bygging av nye boliger) at det er et 
skrikende behov for utleieboliger på Frøya. I møte med (Sparebank 1) SMN Frøya i oktober bekreftet 

også vår kontakt Robert Albriksten at behovet for utleieboliger er stort. I tillegg får vi henvendelser 
om utleie svært ofte og vi har vært i kontakt med «etniske» frøyværinger som har vært på jakt etter 

utleieboliger i over 8 måneder uten hell. Frøya kommune selv har også etterlyst utleieboliger for 
flyktninger.  

 
Oppsummering av rapport om rekruttering og bo problematikken på Frøya. (2012) 
Prosjektet var initiert av BeWi AS og SalMar AS i samarbeid med Frøya kommune. Hensikten var å 
konkretisere en plan for raskere etablering av bo- og boligtilbud for arbeidsinvandrere på Frøya. 

Hensikten med dette var for å tiltrekke seg og bygge opp en mye mer stabil arbeidskraft. Med troen 
på at gode bo og boligløsninger innenfor realistiske økonomiske rammer er et sentralt virkemiddel. 

Det kommer også frem at det ønskes primært familier fra både inn og utland.  
 

Videre fremstår det av rapporten at bolyst er et stort problem, øyregionen har stor tiltrekking av 
arbeidskraft, men når det kommer til permanent bosetting lekker Frøya som en sil til resten av 

- Mange vil etablere seg nært Salmar 21.mars 2014 – HF)  

Arbeidsinvandrere som ville etablere seg i grenda, var utløsende for 

at Pål Storø startet planleggingen av boligfelt på Valen. 

«På grunn av sin nærhet til Frøyas hjørnesteinsbedrift, Salmar, har 

Valen/Espnes-området i dag en stor andel beboere som er 

arbeidsinnvandrere. Dette er i hovedsak folk som leier hus eller 

leiligheter». «Det er ikke sånn at alle vil bo i nærheten av Sistranda. 

For mange er det viktigst å bosette seg nært arbeidsplassen, som er 

Salmar.» 

 
- Garanterer inntil 50 nye boliger 17.Feb 2012 – HF)  

Bewi og Salmar lover bygge 10 boliger for arbeidsinvandrere 

de neste fem årene. «Uansett sentrumsutbygging eller 

grendeutbygging er det viktig å unngå gettoløsninger. Vi må 

prøve å unngå å samle mange fra ett land på en plass, men å 

blande alle nasjoner, inkludert frøyværinger, mener Ryan.» 
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landet. BeWi og SalMar ønsker å få betydelig fortgang i boligbyggeprosessen på Frøya. Deres 

boliger skal dog i hovedsak konsentreres mot sentrumsnære områder og Sistranda. 
 

Flere byggeområder i gang 
De fleste byggeområder på Frøya ligger mellom Flatval og Nesset. Det er her de fleste ønsker å bo. 

I det store flertall av undersøkelser ser man at det er behov og interesse primært mellom Flatval og 
Nesset. Unntaket er Nordskag der SalMar ansatte har ytret at de ønsker å bo på Nordskag.  

 
På forespørsel mener kommunen at de kan omregulere områder relativt raskt hvis en eksempelvis 

trenger å prosjektere flere tomter i sammenheng med tunløsninger. Det understrekes også at det er 

viktig å unngå «gettopregede» løsninger. 

Forventet vekst 

Som hovedmålgruppe ønsker man å tiltrekke seg familier. Med familiebegrepet menes par og 
barnefamilier. Bedriftenes erfaringer tilsier at sikring av stabil og fast arbeidskraft har nøye 

sammenheng med at arbeidstakerne har et sterkt ønske om å bosette seg med familie på Frøya. 
 
Estimerte tall for fremtidig rekruttering tilsier et sted mellom 120-150 nye fast ansatte arbeidstakere i 

en kommende 5 års periode. Disse kombinert med de ansatte som pr i dag mangler tilfredsstillende 
boforhold tilsier et behov for 80-100 nye boenheter for denne målgruppen de neste 5 årene. Antall 

nye frøyværinger er estimert til 400-500 nye beboere i de neste fem årene. I tillegg til bo-
problematikk medfører en slik befolkningsvekst store utfordringer for infrastrukturen generelt og for 

barnehage og skoletilbudene spesielt.  
 

Lån og finansiering.  
Etter møte med bank og kommune når det gjelder lån og finansiering for gruppen arbeidsinvandrere 

kom det frem at de stiller på lik linje med norske lånetakere og at mulighetene for finansiering er 
gode. Det ser i midlertidig ut som at «smertegrensen» for arbeidsinvandrere ligger rundt 2 millioner 

kroner. Dette er en utfordring for områder der tomteprisen er høy. 

Kritiske suksessfaktorer 
- Etablere riktig og tilstrekkelig bo- og fritidstilbud 

- Utvelgelse og rekruttering av «riktige» familier 
- Tidlig og tilstrekkelig norsk opplæring 

- Sikre tidlig og tilstrekkelig inkludering og internasjonalisering i Frøyasamfunnet 
- Være en del av et lokalt utviklingsrapport som ivaretar ressursbruken og kvaliteten sikrer helheten 

og sammenhengene 
 

Videre undersøkelser 
Telemarkforskning sin undersøkelse stadfester at «bosetting er all regionsutviklings høyeste mål. De 

på påpeker videre at Hitra og Frøya ikke er som de fleste andre distriktskommuner fordi de har en 
befolkningsvekst som merkes, og prognosene tilsier også at veksten vil øke betydelig. 

 
Avslutningsvis  

Foreslår de at et opprettes et AS med en virksomhet som har følgene omfang: 
- Et eiendomsselskap som koordinerer og legger til rette for bo og boligtilbud på Frøya 

- Bistår med rekruttering og mottak av arbeidsinvandrere. 
- Utvikle og lede program for norskopplæring, inkludering og internasjonalisering 
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- Være en pådriver for bo og fritidsaktiviteter på Frøya 

- Ivareta pilotrollen i det regionale bolystprogrammet 
 

Fra kommuneplanens arealdel med kystplan i Frøya kommune: 

«Nordskag industriområde» 
Vedtatt reguleringsplan videreføres og er satt av som hensynssone i kommuneplanen. Området er i 

bruk av salmar / innovamar og er fortsatt stort nok til å gi rom for bedriftens vekst.» 

Behovsvurdering: 

«80 % av bosetting / nye boliger bygges på strekningen Flatval – Nesset m/ Uttian. Det er på denne 
strekningen det er størst press på boligbygging. Tilgangen på byggeareal er sikret i planen. Det er 

avsatt mer areal til formålet enn behovet i plan perioden. Dette er gjort på bakgrunn av at Frøya 
ønsker å legge til rette for flere innbyggere.» 

 
Nordskag/Kverva  

«Har behov for arbeidskraft pga næringsområdet med fabrikken til Salmar. Eksisterende 
boligområde på Norsdskag har ikke ledige tomter. Reguleringsplan for hålahaugan boligområde er 

vedtatt med ca 16 boligtomter. Det er avsatt byggeområde for bolig i måsøyvalen. Område har 

eksisterende næring og eksisterende bolig / fritidsbebyggelse …» 

Erfaring fra prosjekt i 15/9:  
Vedlagt er også følgende skriv ang et lignende prosjekt på en av tomtene i nærheten. Dette 
prosjektet ble satt på is da tomteeier ikke hadde kapasitet til å gå videre i 2012. Modlin vil kjøpe opp 

denne tomten og fullføre prosjektet hvis kommunen tillater det.  
 

- Forhåndsuttalelse fra fylkesmannen 
- Notat om tomtebefaring og møte i Frøya kommune /v Arkitekt Jon Meland 

- Privat detaljregulering – forhåndsuttalelse til oppstart regulering /v Arkitekt Jon Meland 
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Hvilken former for arkitektur er akseptert på Frøya?  

Frøya kommune har lenge vært en kommune som ønsker å fronte utvikling og være en moderne 
vekst kommune. Flere steder i kommunen kan vi se spreke hus-design som f.eks. funkis hus eller 

andre spesielle bygg. Frøya kultur og kompetansesenter og blått kompetansesenter har alle vært 
foreslått som bygg med moderne stil. Derfor burde det heller ikke være noe problem å få aksept for 

våre hus design da disse er klassiske og tidløse design med moderne preg. Til og med 

containerboligene ser vakre ut og vil passe pent inn på Frøya. 

Nedenfor er det gitt eksempler på akseptert arkitektur i Frøya kommune. 
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Målet med prosjektet  

Vi ønsker at vi med disse boligene er med på å skape et miljø hvor man er stolt av å bo. Ved å bidra 
med flere godt gjennomtenkte utleieboliger hindrer vi getto og kvasiløsninger på Frøya. Vi gjør det 

mer attraktivt å bosette seg permanent i regionen og Modlin ønsker å samarbeide med kommunen i 
den grad vi blir tillatt for å tilrettelegge for og integrering av nye arbeidsinvandrere. 

 
Tilpasninger 

For en best mulig tilpasning for markedet på Frøya har vi valgt hus som har gode planløsninger. 
Flere tiltak som vil gjøre husene enda bedre egnet er: Vaskerom med egen inngang med tørkeskap 

og tørketrommel. Alle standard hvitevarer som er å finne i et moderne kjøkken vil også være 
inkludert. Det vil også legges til rette for tilstrekkelig med parkeringsplasser per boenhet.  På 

boligene ment for salg vil det kunne være aktuelt og tilrettelegge for bygging av garasje.  
 

Prosjektinndeling 
Det foreslås at husene bygges i faser der man først oppfører 2 hus + 2 containerboliger eller en 

firemannsbolig, dette vil bli et testprosjekt der man får høste erfaring med containerboligene i tillegg 
til at man begynner utviklingen av boligfeltet. Bygge trinn to vil være sletten der det allerede finnes 

vei og en gammel låve. Hvor stort dette feltet blir avhenger av erfaringer i første trinn. Siste 
byggetrinn vil bestå av rekkehus / terasseleiligheter eller flermannsboliger på toppen av haugen med 

utsikt mot havet.  

Suksessfaktorer 

For å sikre prosjektets suksess er det viktig å ha klart for seg hvilke typer boliger som er etterspurt. 
Husene som bygges må være tilpasset småfamilier og boliger for par som vil være de to 

hovedmålgruppene.  
 

Håndtering av leieboere vil også være en kritisk faktor for å skape et godt bomiljø. Det er viktig at det 
lages gode systemer og at utleieboligene styres riktig. Eksempelvis i et kollektiv kan en dårlig 

leietaker ødelegge mye for de resterende som bor i huset. Derfor er det viktig at alle leietakere blir 

grundig intervjuet / sjekket før de får aksept for å bo i boligene vi fører opp.  

Det foreslås at det legges innsats i å skape gode felles områder der man kan møtes og være sosial, 

men også at vær enkelt boplass har mulighet for å trekke seg tilbake. Gode og fornuftige regler for 
renslighet og støynivå er generelt viktig. Modlin AS har erfaring med utleie og vil videre sørge for at 

kollektivet vil være en hyggelig sted å bo.  
 

Avslutningsvis vil vi Modlin AS poengtere at vi ønsker å samarbeide med kommune og det lokale 

næringslivet for å komme frem til best mulige løsninger for regionen. 
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VEDLEGG / KILDER 
Rapporter / Presentasjoner 

Inge Ryan – rapport om boproblematikken i Frøya kommune 
Kommuneplan 2015 v / Frøya kommune 

Velkommen til Frøya v / Frøya Kommune 
 

 
I forbindelse med prosjektering på 15/09 

- Forhåndsuttalelse fra fylkesmannen 
- Notat om tomtebefaring og møte i Frøya kommune /v Arkitekt Jon Meland 

- Privat detaljregulering – forhåndsuttalelse til oppstart regulering /v Arkitekt Jon Meland 

 





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: PZZFWX Registrert 

dato:25.03.2018 

09:57:20

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

John Georg Lund

Dato

25.03.2018

Adresse

Heiaveien 19

Postnr

7268

Poststed

Titran

Telefonnummer

90130310

E-post

johngeorg@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Brit Lund

Eiendommen

Stedsnavn

Titran

Gnr

1

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF formål, ingen reguleringsplan for området. 
På eiendommen står et hus som er brukt til lagerformål.

Hva ønskes området brukt til?

Bruksendring til boligformål.



Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Eksisterende bygg ombygges til boligformål, 2 vertikale leiligheter.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

2800 m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Eier er Brit Lund, men er i gang med utskilling av tomt. 
Ny eier blir John Georg Lund

Når har du planer om å bygge ut området?

Ombygging av eksisterende hus/lager til boligformål.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

15

Barnehage

15

Nærbutikk

15

Større arbeidsplass

15

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?



A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Vei med lokaltraffik

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?



A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke aktuelt

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Bygningen som ligger i Heiaveien har behov for straks og omfattende vedlikehold. 
Ny bruk av området vill forsvare vedlikehold av bygningen.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Gam Bak.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 7CSUHV Registrert 

dato:31.05.2018 

18:25:43

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Kjell Ove Arntzen

Dato

31.05.2018

Adresse

Trollahaugen 27 

Postnr

7018

Poststed

trondheim

Telefonnummer

47961811

E-post

ko.arntzen@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Nordhaug

Gnr

3

Bnr

43

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

lyng og myr , ubrukelig

Hva ønskes området brukt til?

Fremtidig hyttebygging

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

ca 10 hyttetomter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



ca 38 dekar

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

ca 50 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

innen 10 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

6

Barnehage

6

Nærbutikk

6

Større arbeidsplass

6

Gang- og sykkelvei

6

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Fritidsboliger så skolevei blir lite aktuelt.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen risiko

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Eier eiendommen sammen med mine søsken Kurt Roger Arntzen, Frank Arnar Arntzen og Liv Randi Arntzen Torsø. Vi ønsker 
først og fremst å få tatt deler av eiendommen ut av LNF området da vi ser for oss fremtidig utvikling av hytteområde, området som 
søkes omregulert har allerede i dag en fritidsbolig , et fjøs og et uthus og består av lyng og myr. 
Det er bratt og ulendt ned til sjøen på så og si hele strandlinja ,så den er elle aldri hvert egnet til bruk for almen ferdsel. 
Eiendommen har i dag godkjent flytebrygge som enkelt kan utvides uten hinder for andre ved behov. 
Det er kort vei til offentlig vannledning, som har mer enn stor nok dimensjon, og enkelt å bygge ut felles  godkjent utslipp av 
kloakk. 
Det er regulert flere hytteområder i umiddelbar nærhet.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Nordhaug.png





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: S8SFH4 Registrert 

dato:30.05.2018 

11:04:02

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Vigdis Venaas

Dato

30.05.2018

Adresse

Skibuveien 47

Postnr

7268

Poststed

Titran

Telefonnummer

99690870

E-post

venaasjo@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Nordheim

Gnr

1

Bnr

28

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF, bebygd med to bolighus. 

Hva ønskes området brukt til?

Ønsker mulighet for å bygge 4 hytter på eiendommen.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

4

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



15

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

20

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

De nærmeste årene.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk

Går tursti over området som vil ivaretas ved utbygging. 

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skolebuss

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Se vedlegg

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Vedlegg Titran.pdf







Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: T8IX52 Registrert 

dato:29.05.2018 

20:39:32

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Stein Bernhardsen

Dato

29.05.2018

Adresse

Lundvegen 31

Postnr

7089

Poststed

Heimdal

Telefonnummer

92228629

E-post

Stein.bernhardsen@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Skibuveien 23

Gnr

1

Bnr

137

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Lnf, Lynghei/gress, mindre trær og naturtomt

Hva ønskes området brukt til?

Fradeling til 3 tomter til fritidsbolig 

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

3 enheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



Totalt 3000 kvm ( 3x 1000 m3)

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0-50 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Fem år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

15

Barnehage

15

Nærbutikk

15

Større arbeidsplass

15

Gang- og sykkelvei

15

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ikke aktuelt, kun fritidsboliger 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Omregulering for mulighet for fritidsboliger for nærmeste familie

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

image.jpg





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 4DZWEU Registrert 

dato:28.05.2018 

10:17:12

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Isak Gaustad

Dato

28.05.2018

Adresse

Titranveien 269 A

Postnr

7268

Poststed

Titran

Telefonnummer

97772062

E-post

nei

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Titran

Gnr

1

Bnr

2

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF F 6 og LNF

Hva ønskes området brukt til?

Ønsker å sette av området til ca. 3 fritidsboliger med tilhørende naust, evnt. åpning for båtutlegg. 

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

3 enheter med tilhørende naust. 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



11

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

20

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ingen konkrete planer

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

14

Barnehage

14

Nærbutikk

14

Større arbeidsplass

14

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Stabben fort

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk

Området rundt Stabben, men ikke på aktuell tomt.



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skolebuss

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 



Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke aktuelt

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Ønsker 3 hytter med tilhørende naust

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Titran nr 1.docx



 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: KGVXB6 Registrert 

dato:28.05.2018 

10:39:01

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Isak Gaustad

Dato

28.05.2018

Adresse

Titranveien 269 A

Postnr

7268

Poststed

Titran

Telefonnummer

97772062

E-post

nei

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Titran

Gnr

1

Bnr

2

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF FB 6

Hva ønskes området brukt til?

Ønsker mulighet til å bygge ett hus eller hytte på eiendommen.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

En enhet

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



7

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

20

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ingen konkrete planer

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

14

Barnehage

14

Nærbutikk

14

Større arbeidsplass

14

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skolebuss

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke relevant

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Ønsker mulighet til å bygge en enhet på tomta. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Titran nr 3.docx



Titran – innspill 3 

 



Fra: margareth@husvikeiendom.no [margareth@husvikeiendom.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: Roger Husvik [roger@husvikeiendom.no]; Lajla Husvik [lajlahusvik@gmail.com] 

Sendt: 27.05.2018 19:51:15 

Emne: Gnr 14 Bnr 3 Husvika Hyttefelt - Kommuneplanens arealdel 

Vedlegg:  

Det vises til reguleringsplan vedtatt 28.02.2008 

I forbindelse med revideringen av kommuneplanens arealdel ber vi om at reguleringsplanen 

for Husvika Hyttefelt opprettholdes   

Det har vist seg vanskelig å finne interesse i markedet så langt for nye hytter i Husvika. Vi har 

imidlertid ikke gitt opp forsøkene på å realisere prosjektet, og mener at timingen bare blir 

bedre, både i lys av utviklingen i markedene og i lys av at Frøya blir mer og mer attraktiv som 

vertskommune også for besøkende. 

Vi har tidligere pekt på at det er enkelte forhold som kan gjøre prosjektet mer realistisk. Det 

ene er mulighetene for en gradvis utbygging, uten å måtte investere i basis infrastruktur for 

hele prosjektet med en gang. Dette har vi tatt opp med kommunen og oppfatter en positiv 

velvilje. 

Det andre er at det tillates en mindre småbåthavn med drivstoffutsalg og kiosk i tilknytning 

til det planlagte naustområdet, med plass til båter for hytte-eierne.  

Det vises i denne sammenheng bl.a. til vårt brev av 29.juli 2011. 

Vi deltar gjerne i et avklaringsmøte. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Husvik Eiendom AS 

 

For Roger Husvik 

 

Margareth V. Tamburstuen, PhD 

 

Mobil: +47 920 11994 

www.husvikeiendom.no  

 



















Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 3CSFEP Registrert 

dato:16.05.2018 

12:53:22

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Solveig P. Dahlø Gitmark

Dato

16.05.2018

Adresse

Bandyveien 26

Postnr

4021

Poststed

Stavanger

Telefonnummer

99522906

E-post

dardeidum@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

William Dahlø, samt Inger Sofie Dahlø Husby

Eiendommen

Stedsnavn

Daløya

Gnr

3

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Min bror William Dahlø har et småbruk som ligger i LNF område. Eiendommen brukes som fritidseiendom.

Hva ønskes området brukt til?

En liten del av eiendommen ønskes omdisponert fra LNF område til to hyttetomter/fritidseiendommer. Jeg og min søster Inger 
Sofie Dahlø Husby har en tinglyst rettighet fra 1993, om at vi har rett til at ta ut hver vår hyttetomt på ca 1 mål på eiendommen til 
William Dahlø. Vi har også rett til vei/adkomst til tomta.  Pr i dag ligger hele eiendommen LNF område.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Det bes om at 2 mål + nødvendig areal for vei, omdisponeres fra LNF område til fritidsformål. Det er tenkt bygget to hytter på 



eiendommen.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

2 mål + areal til vei

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

500 meter

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

William Dahlø, min bror er grunneier. Da min mor solgte eiendommen til ham i 1993, ble det sammen med skjøte tinglyst at jeg 
om min søster hadde rett til å ta ut hver vår hyttetomt på 1 mål, samt nødvendig adkomst.  Min bror har muntlig samtykket i at vi 
benytter rettigheten og tar ut hyttetomt på gården, samt bygger vei til hyttene. Jeg ønsker å bygge hytten i høydedraget bak 
eiendommen 3/53. Usikker på om min søster ønsker samme område, eller et annet sted på hans eiendom.

Når har du planer om å bygge ut området?

Innen 3-5 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

9

Barnehage

9

Nærbutikk

9

Større arbeidsplass

9

Gang- og sykkelvei

1

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Arkeologiske enkelt minner

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 



Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk

Det er ikke noe vanlig brukt turområde, utover noen i den nærmeste familie kan finne på å gå en tur i løpet av sommehalvåret og 
ser på utsikten over Daløya Ingen turstier der. Ikke bær der heller. Lynghei.

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Spørsmålet passer ikke, vi skal kun bygge hytte, ikke ha det som helårsbolig.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?



A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Jeg har ikke noe å opplyse

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Synes jeg og søsteren burde få lov til å bygge hytter på eiendommen hvor vi vokste opp. Det var min mors intensjon da min bror 
overtok gården.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.





Kristian Aanes,

Marmorveien 90,

3931 porsgrunn. l. August 2016.

Til Frøya kommune.
Teknisk etat,

7260 Sistranda.

Sak: Rullering av kommunens reguleringsplan . Delplan Titran.

Det nærmer seg rullering av kommunedelsplanene på Frøya.
Jeg kommer derfor med innspill til ønskede endringer som vedkommer
Gnrl Bnr 45, 64som ligger på Stabben.
Disse eiendommene har formelt vert i mitt eie siden 1949 men i praksis siden 1961
dajeg fylte 21 år.
Ved siste rullering ble det etablert en LNFF linje som går midt over det som tidligere
ble definert som dyrket mark. Se vedlegg l.
Det er vel lite sannsynlig at det blir noe landbruk på Stabben i framtiden men synes
man skal bevare de grønne lungene som finnes og heller bygge hus og hytter på grunn
som ikke er egnet til noe annet.
Så til saken; Se vedlegg l. Jeg ønsker LNTF området på Stabben utvides til ny grense
merket l på kartet. Utvidelsen vil da bli som det skraverte feltet viser.
Dette teltet består av lyngrabber og berg og har !iten nytte som beiteland.
Den foreslåtte grensen samsvarer med hundredemetersgren til strandlinja mot Vaet.
Dessuten ligger det en krigsmin her som det kunne ven bra å rydde.

Begrunnelsen for mitt ønske er atjeg planlegger hyttebebyggelse for min familie på
eiendommen.

Endringen vil ikke medføre negative forhold men gi muligheter for smidigere og bedre
løsninger for framføring av vei - vann og avløp samt hensyn til jordvern byggeskikk og
andre estetiske vurderinger.

Den andre saken gjelder Fjøstomta merket 3 på kartet.
For en tid siden ble smitomta Gnr l Bnr l 24 og området mot Stabbveien omdefinert
frå industri til næring men ikke fjøstomta.
Jeg mener fjøstomta burde bli gitt samme status

Med hilsen

Kristian Aanes.

'r/yf-ia^i /-fe£fl'1<2S'





Som en kuriositet kommer her noen opplysninger og forklaringer !

Smitointa : Dette har blitt navnet på eiendommen Gnr l Bnrl24 fordi min
far Einil Aanes slo seg ned og begynte soin smed her i 1926, noe han
fortsatte med i 40 år.

Han var en svært dyktig og velrenommert smed som også nøt stor aktelse
også i lokalsamfunnet.
Her ble det dratt opp båter opp mot 80 fot og fikk reparert det aller meste.

Fjøstomta :
Før krigen var det ingen på Stabben som eide sine plasser eller ROM soin
det ble kalt. De leide av væreier Isak Gaustad.

Under krigen ville tyskeme ha Stabben for seg selv og alle måtte flytte frå
husene sine.

Etter krigen ble det slik at alle oppsitteme kjøpte det de før hadde leid
bortsett frå en. Han hette Albert Blomsø. Albert ville ikke tilbake til

Stabben. Husa ble revet og flytta til Hitra. Alberts rom ble til salgs og det
var min far Emil Aanes som kjøpte roiTunet.
SaiTitidig kjøpte min far et stykke land nænnere sitt bolighus og satte opp
et sauefjøs der. Derav fjøstomta.
Eieiidommen fikk navnet Blomborg men i dagligtale har det blitt kalt
Bloinsørominet

Vaet:

Frå Halsvika går det en kil i nordlig retning mot Stabbveien.
Midtpartiet lier kalte vi Vaet som antagelig kommer av vadested.
Her kaii man vasse over på halvflødd sjø og gå tørrskodd over på fjæra.

Titterværing og Stabbværing : (en liten morsom frekkis)
Folket på titterværet har aldri godtatt Stabbværingene som Titterværinger.
Dette er et folkeslag som i hovedsak bor innenfor broene og har opphøyet
seg selv til en høyerestående rase.
Det er også et særtrekk at de som har kortest fartstid i menigheten er
sterkest og mest bastant i sin tro. Nå er det vel også noe som lieter å være
mere katolsk enii Paven i Rom.

'^^ -./} ^/ ^/^^ -s-
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Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: TBZVFZ Registrert 

dato:31.05.2018 

14:26:17

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Monicha Seternes

Dato

31.05.2018

Adresse

Måsøyvalveien 9

Postnr

7266

Poststed

KVERVA

Telefonnummer

41804042

E-post

monicha@masoval.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Myra

Gnr

16

Bnr

16

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Eiendommen er i dag regulert til LNFR område. Eiendommen har noe dyrket mark som tidvis blir benyttet til beite og/eller 
grønsaker. 
Det er utskilt fire boligeiendommer.

Hva ønskes området brukt til?

Området på oversiden av Måsøyvalveien ønskes omdefinert til kombinert bolig- og fritidsformål. Det er allerede regulert 
boligeiendommer å naboeiendommen og det foreligger et minirenseanlegg dimensjonert for flere boliger. Formålet bes sett i 
sammenheng med naustområdet det er søkt omdisponert til på eiendommen Gnr. 16, Bnr. 12 i samme kommune. Eiendommen 
tilhører samme grunneiere og naustomter vil kunne tilbys som en pakke ved kjøp av bolig- eller fritidseiendom.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Det er tatt høyde for inntil 10 enheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

-------

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50 - 250 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ja

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

2

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skolebuss

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Området er allerede regulert til boligformål på naboeiendommen. Eiendommen ligger i nærheten av en av Frøyas finest havner og 
vil kunne bli et flott fritids- og boligområde 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 3W66R7 Registrert 

dato:31.05.2018 

14:01:32

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Monicha Seternes

Dato

31.05.2018

Adresse

Måsøyvaleien 9

Postnr

7266

Poststed

KVERVA

Telefonnummer

41804042

E-post

monicha@masoval.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Tone og Lars Måsøval

Eiendommen

Stedsnavn

Kverva 

Gnr

17

Bnr

7

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealformålet i dag er kombinert bebyggelse og anleggsformål. Området er ikke bebygd.

Hva ønskes området brukt til?

Området ønskes omdisponert til kombinert bolig- og fritidsformål

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Allerede regulert område med 5 boenheter ønskes utvidet til 10 enheter. 
Infrastruktur er etablert



Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

---------

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50 - 250 m

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Innspillet gis på vegne av grunneiere. 

Når har du planer om å bygge ut området?

Området ønskes utbygd innen 5 år, eller tidligere dersom markedet tilsier dette

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

18

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy



Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skolebuss

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Det foreligger en fortetning av bebyggelse i området og det vil være naturlig å fortsette en utbygging hvor det allerede finnes et 
minirenseanlegg som oppfyller dagens krav.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.





SK1
Ø    475 933,294
N 7 064 297,117

SK2
Ø    475 955,383
N 7 064 242,244

SK3
Ø    475 968,403
N 7 064 174,806

SK4
Ø    475 963,369
N 7 064 055,158

SK5
Ø    476 057,421
N 7 063 960,844

1:75  (A3)

Produsert av:























Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: P5HQC4 Registrert 

dato:30.05.2018 

20:53:06

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Lars Meland

Dato

30.05.2018

Adresse

Lillegårdsbakken 17

Postnr

7016

Poststed

Trondheim

Telefonnummer

90604121

E-post

lars.meland2010@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Sjølyst

Gnr

1

Bnr

121

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Bolig (fritidsbolig) og nausttomter

Hva ønskes området brukt til?

Som i dag. Vi ønsker mulighet til fradeling av en tomt for hytte/fritidsbolig. Vi ønsker at det i kommuneplanens arealdel fortsatt 
skal legges til rette for brygger og naust langs vågen, inklusive våre tomter. Naust og ny bebyggelse i et allerede bebygd område 
er fornuftig fortetting og miljøtiltak. Vi ønsker å få til en løsning med ilandstigningsbrygge eller eventuelt felles flytebrygge med 
naboeiendommer. 



Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Vi har flere eiendommer og nausttomter. Kun 1/121 er bebygd. Vi ønsker mulighet for fradeling av en ny tomt på ca 0,8 da. Vi 
ønsker å få til en løsning med ilandstigningsbrygge eller eventuelt felles flytebrygge med naboeiendommer. 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca 5 da (alle våre gårds/br nr)

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

100

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Så snart det gis anledning.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

12

Barnehage

12

Nærbutikk

15

Større arbeidsplass

12

Gang- og sykkelvei

12

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

B Ja A Nei 

Beskriv

Til privat bruk for våre egne barn og besøkende

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke aktuelt

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 



Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke relevant/ukjent

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Vi ønsker at mulighet for naust å brygge i området blir opprettholdt. Vi ønsker å bygge ilandstingsplattform, alternativt flytebrygge i 
samarbeid med 1/121, 1/249 og 1/273. Eier av 1/2 er også forespurt om å delta, men har ennå ikke besvart forespørselen. 
Vi ber om at sprengsteinsdeponi nord for vår eiendom blir fjernet. Deponiet, som det antas ikke er omsøkt eller er gitt tillatelse til, 
ble etablert for ca fire år siden, og vi er engstelig for at den blir liggende permanent. Vi ber om mulighet for å fradele en tomt på ca 
0,8 da til fritidseiendom. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

20180506 Skisse.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: XH2JGU Registrert 

dato:28.05.2018 

08:23:52

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Lise Sørdal og Rune Anders Sandvik

Dato

28.05.2018

Adresse

Utfrøyveien 426

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

99574402

E-post

lisesoerdal@yahoo.no, ras@salmar.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Sørdalen

Gnr

45

Bnr

3

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Beiteland. (ubrukt)

Hva ønskes området brukt til?

Spredt bolig og fritidsbebyggelse.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

5 enheter.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



ca 24300 m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50-100 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Vanskelig å tidfeste. Ønsker at våre etterkommere skal ha mulighet til å bosette seg på hjemplassen. 

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

11

Barnehage

5

Nærbutikk

10

Større arbeidsplass

12

Gang- og sykkelvei

7

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

24

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Barna må ta buss til Sistranda skole. Har busslomme. 60 - sone.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Grunneier har solgt grunn til Statens Vegvesen. Statens vegvesen skal utbedre sikten langs veien i omsøkt område. 

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Først ønsker vi å spesifisere at vi ønsker at eksisterende arealplan for eiendommene 45/3, 45/4 og 45/5 beholdes slik den er i 
dag. Vi ønsker i tillegg å utvide arealet for spredt bolig - og fritidsbebyggelse med 24 mål. Området omsøkt defineres som 
beiteland, men består for det meste av berg, sitkagran og et lite område med gjengrodd jord, lauvtrær mm. På første side gikk det 
bare å skrive inn ett bruksnummer, men det skal ikke ha betydning siden eiendommene anses for å være en enhet.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kartutsnitt Gurvikdal 45 3.JPG





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 4ZGP7K Registrert 

dato:07.03.2018 

16:47:55

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Gunn Linda Klubben

Dato

07.03.2018

Adresse

Høgda 4 

Postnr

6035

Poststed

Fiskarstrand

Telefonnummer

41556009

E-post

gunnlindaklubben@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

De andre som er eiere at omerådet

Eiendommen

Stedsnavn

Klubbaveien 27 B

Gnr

46

Bnr

3

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Det står i dag som tjenesteyting. Det står en Trafokiosk på området også. 

Hva ønskes området brukt til?

Vi ønsker å få det gjort om til LNF FB . Om siden der er mange Ledninger og trafokiosk så er dette kanskej ikkje så gunstig. Eller 
vi vil selge til en utbygger som ønsker å bygge hus der.



Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Det er ikke tatt noen vurdering av dette.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca 10 dekar

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

Vet ikke

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ingen konkrete planer

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

22

Barnehage

15

Nærbutikk

22

Større arbeidsplass

20

Gang- og sykkelvei

10

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy



Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

5

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Barn som skal til skulen blir henta av buss

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Nå er området "låst" uten at det er noen plan fra kommunens side. Og vi ønsker å ha mulighet til eventuelt å sele, eventuelt om 
kommunen ønsker å kjøpe deler av området. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

kartutsnitt klubben.pdf



Det aktuelle området vi ønsker endret fra «tjenesteyting» til «LNF FB» er markert med sort.



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 848KFN Registrert 

dato:07.03.2018 

18:21:16

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

John Georg Lund

Dato

08.03.2018

Adresse

Heiaveien 19

Postnr

7268

Poststed

Titran

Telefonnummer

90130310

E-post

johngeorg@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Brit Lund

Eiendommen

Stedsnavn

Titran

Gnr

1

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Regulert til fritidshus, sjøhus

Hva ønskes området brukt til?

Utvidelse av område til fritidshus og sjøhus.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Ca 10 sjøhus i rekke 
4 tomter til fritidshus 
3 tomter til bolig/fritidshus

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

5-6 da

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

10-100 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

planer om å selge tomter i løpet av 2 til 8 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

15

Barnehage

15

Nærbutikk

15

Større arbeidsplass

15

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy



Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

4

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Veien til skolebuss er lite trafikkert

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Vedlagt kart 
Det er etterspørsel etter sjøhus og tomter til fritidshus

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Høyneset.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: XHKVR2 Registrert 

dato:15.02.2018 

15:54:45

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Kystplan AS

Dato

15.02.2018

Adresse

Storhaugveien 8

Postnr

7240

Poststed

Hitra

Telefonnummer

93467358

E-post

kystplan@kystplan.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Liss Østheim og Petter Rimol

Eiendommen

Stedsnavn

Norddalen

Gnr

43

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF

Hva ønskes området brukt til?

Boligbebyggelser og Fritidsboliger

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



6-8 boliger  og  3-5 fritidsboliger

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

40da Bolig og 20da Fritidsbolig

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

15

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Kystplan gir kun beistand med denne søknaden

Når har du planer om å bygge ut området?

Så snart som mulig

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

12

Barnehage

12

Nærbutikk

12

Større arbeidsplass

10

Gang- og sykkelvei

5

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Nei, Lang vei til skole. 
Stor snuplass ved hovedveien som fungere som busslomme.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?



A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei,

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Viser til sak 17/2824  hvor det ble søkt om oppstart av reguleringsplan. legger ved denne søknaden.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

forslag kart boliger og fritidsboliger-.pdf

anmodning om oppstartsmøte Nordahlen.pdf



 

1   13.09.2017 

Anmodning om oppstartsmøte Frøya kommune 

Norddalen gnr 43 bnr 1 

 

Informasjon om forslagstiller: 

Navn:  Liss Østheim og  Petter Rimol 

• Telefon: 930 46 072/467 42 002 

• E- post:  

Plankonsulent: Kystplan AS 

• Telefon: 93467358 

• E- post: may@kystplan.no 

 

SAK : 2017081 Norddalen   

Regulering gjelder for deler av eiendommen gnr 43 bnr 1.  

Gjeldende arealformål: Området er regulert til LNF i Frøya kommunes kommuneplan.  

 

Figur 1 viser området i kommuneplan for Frøya 



 

2   13.09.2017 

Dagens situasjon: Området er ubebygd og består av berg og lyng, samt noe myr. 

 

Figur 2 viser flyfoto over områdene  

Hensikten: Tiltakshaver ønsker å legge til rette for 6-8 bolig tomter og 3-5 fritidsboligtomter. 

En ønsker å legge fritidsbolig på den ene siden av adkomstveien og boligtomtene på den 

andre. Områdene ligger med flott utsikt og gode solforhold. Bak tomtene i sørlig retning går 

terrenget svakt oppover, noe som gjør det gunstig i forhold til silhuett.  

 

Foreløpig ROS-analyse  

Strandsonen: Område som en ønsker fritidsboliger ligger innenfor 100m-beltet, men det 

ligger på et høydedrag over strandsonen. Område for boligtomter berøre ikke 100m-beltet 

 

Figur 3 viser områdene og 100m-beltet 



 

3   13.09.2017 

Vann/avløp :  kommunalt vann.  Avløp  til privat anlegg  og  ut i sjø  

Overvann: Genererer til terreng.  

Landbruk: Område er i AR5 ikke registrert med stor landbruksinteresse. Området brukes 

heller ikke til beite. 

 

Figur 4 viser områdene og temakart for Ar5 

Trafikkforhold: adkomstveien er av forholdsvis god standard og har en akseptabel bredde.  
Det er opparbeidet en stor snuplass ved hovedvei som fungere som busslomme.  

Samfunnssikkerhet: i forbindelse med Ros-analyse er det ikke funnet elementer som 

påvirker dette området. 

Kulturminner og miljø og naturmangfold: i forbindelse med Ros-analyse er det ikke funnet 

elementer som påvirker dette området. 

 

 

 

Hitra 13.09.17 

May I Andreassen  

Daglig leder 



Kartutskrift fra GisLink

Kartgrunnlag: Norge digitalt og Geovekst 1: 2,498.76

















Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: W7QWQT Registrert 

dato:18.05.2018 

13:16:44

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS

Dato

18.05.2018

Adresse

Postboks 71

Postnr

7261

Poststed

SISTRANDA

Telefonnummer

72449050

E-post

postmottak@stokholmsvendsen.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Johan Solstad

Eiendommen

Stedsnavn

Bua

Gnr

3

Bnr

8

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNFR - arealet er ikke i bruk

Hva ønskes området brukt til?

Næringsformål- Campingplass (oppstillingsplass)  for bobiler

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



2 dekar

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

2 dekar

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

20 

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Snarest mulig

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

8

Barnehage

8

Nærbutikk

8

Større arbeidsplass

8

Gang- og sykkelvei

20

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

B Ja A Nei 

Beskriv

Det vil være støy fra kommunal veg som grenser til området, men den er imidlertid brukt i veldig begrenset omfang.

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke akutelt i forhold til tiltakets karakter

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering



Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

se forøvrig.https://www.froya.no/nyheter/johan-vil-lage-campingplass-for-bobiler

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Bua- detalj.png

Bua-oversikt.png







Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: STEIAE Registrert 

dato:16.05.2018 

18:22:54

Antall vedlegg: 3

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS

Dato

16.05.2018

Adresse

Postboks 71

Postnr

7261

Poststed

Sistranda

Telefonnummer

72449050

E-post

postmottak@stokholmsvendsen.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Vikan Settefisk AS

Eiendommen

Stedsnavn

Tverrvågen

Gnr

12

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealet utgjør deler av utmarka til to nedlagte småbruk (gnr. 12, bnr. 1 og 3) og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-R 
formål. Arealet er ikke i bruk.

Hva ønskes området brukt til?

Med bakgrunn i at havbruksnæringen ønsker å redusere risiko for sykdom og lusepåslag ved at fisken som settes i sjøen skal 



være mye større enn tidligere, medfører det at settefiskproduksjonen må legges om og blir mer arealkrevende. Det medfører at 
det må bygges større anlegg, noe som i tillegg er nødvendig av bedriftsøkonomiske årsaker. Vikan Settefisk vil i fremtiden være 
det eneste settefiskanlegget på Frøya og dersom denne produksjonen skal opprettholdes lokalt kreves det større areal. Arealet 
ønskes avsatt til næringsformål.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Arealet utgjør ca. 100 daa. totalt, hvorav ca. 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca, 90 daa

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

?

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Det er allerede inngått og tinglyst avtaler med grunneierne i området.

Når har du planer om å bygge ut området?

2021

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

5

Barnehage

5

Nærbutikk

5

Større arbeidsplass

5

Gang- og sykkelvei

15

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Den eneste registreringen som fremkommer er eksisterende matfiskanlegg, som er planlagt å skulle bestå som før og som det 
nye anlegget vil være en utvidelse av.

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?



B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Arealet er planlagt brukt til næringsdrift og ikke bosted for skolebarn.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?



A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Opplysninger om bruken av området som turområde baseres på at dette ikke er et kjent tur-/utfartsområde for Frøyas befolkning. 
Det utelukker ikke at den kan være sporadisk brukt av fastboende/fritidsboligeiere i nærområdet.  Hvordan veifremføring er 
planlagt fremgår av vedlagte presentasjon fra Kontur Arkitekter. Det vises forøvrig til forhåndskonferanse datert 14.04.16 - referat 
vedlegges.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Skjermbilde 2018-05-16 kl. 17.43.13 (2).png
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Kontaktpersoner:

Landskapsarkitekt 
Mona Øverby

e: mona.overby@kontur.as
t: 90 66 35 06

Arealplanlegger
Einar Nordengen

e: einar.nordengen@kontur.as
t: 99 10 61 14

KONTUR as
Strandgata 13c 2815, Gjøvik

Denne presentasjonen er utarbeidet av:
KONTUR AS / ctrl+n
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Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: HGYMKE Registrert 

dato:29.05.2018 

13:24:25

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Frøya kommune

Dato

29.05.2018

Adresse

0

Postnr

7260

Poststed

0

Telefonnummer

0

E-post

roger.antonsen@froya.kommune.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Frøya kommune

Eiendommen

Stedsnavn

Nordskag OPVS

Gnr

0

Bnr

0

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Oppvekst

Hva ønskes området brukt til?

Oppvekst

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



0

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

0

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

0

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

B Ja A Nei 

Beskriv

0

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

B Ja A Nei 

Beskriv

0

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

0

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?



A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

0

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

o

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Dyrøy OPVS.pdf





 

 

Kartvedlegg 16/2312-137 Nordskag oppvekstsenter 

 

 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: XMFKMM Registrert 

dato:28.05.2018 

10:45:53

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Isak Gaustad

Dato

28.05.2018

Adresse

Titranveien 269 A

Postnr

7268

Poststed

Titran

Telefonnummer

97772062

E-post

nei

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Titran

Gnr

1

Bnr

2

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF, ikke i bruk

Hva ønskes området brukt til?

Ønskes av satt til 2 båtplasser

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

2

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



0,4

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

20

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ingen konkrete planer

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

14

Barnehage

14

Nærbutikk

14

Større arbeidsplass

14

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke relevant for innspillet

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Ønsker avsatt til to båtplasser/båtopplegg

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Titran nr 4.docx



Titran innspill nr.4 

 

 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 6PUW6Z Registrert 

dato:27.05.2018 

19:23:47

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Pål Georg Storø

Dato

27.05.2018

Adresse

Espnesveien 136

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

97684146

E-post

Pgs@salmar.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Espneset

Gnr

14

Bnr

107

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF område. 
Deler av området er i dag fylling i sjø med tillatt bygd inntil 10 stk sjøhus, evt 6 sjøhus og 4 rorbuer.

Hva ønskes området brukt til?

Det ønskes at resterende område gis mulighet til videre steinfylling og ytterligere bygging av  sjøhus/ rorbuer. 
Tilhørende sjøområde ønskes avsatt til småbåthavn.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Vil gi plass til 4-6 sjøhus/ rorbuer.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Ca 40 meter strandlinje



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

4 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

2- 5 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

3

Barnehage

3

Nærbutikk

3

Større arbeidsplass

3

Gang- og sykkelvei

16

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ja 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Se tidligere kommentarer

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 5EUF4Y Registrert 

dato:25.05.2018 

09:57:16

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS

Dato

25.05.2018

Adresse

Postboks 71

Postnr

7261

Poststed

SISTRANDA

Telefonnummer

72449050

E-post

postmottak@stokholmsvendsen.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Johan Solstad

Eiendommen

Stedsnavn

Bua

Gnr

3

Bnr

8

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealformålet er i dag sjøhus/naust.

Hva ønskes området brukt til?

Halve området ønskes opprettholdt til sjøhus/naust, mens den ytterste del av området ønskes avsatt til rorbu/næringsformål. 
Bakgrunnen for endringen er at det i det ytterste område ligger en gammel brygge, som er av en slik størrelse at dersom den skal 



forsøkes bevares må det kunne være inntjening på den. Solstad driver i dag aktivt med fisketurisme i området. Det ønskes 
samtidig en mulighet for vegfremføring.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Områdets størrelse avsatt til bebyggelse endres ikke. Det vil være plass til ca. 3 naust og to utleieenheter.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

1000 kvm

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

2021-2022

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

8

Barnehage

8

Nærbutikk

8

Større arbeidsplass

8

Gang- og sykkelvei

20

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Ansvarsarter

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?



A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke aktuell problemstilling i forhold til tiltakets karrakter.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?



A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Havstigning

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Tilltaket vil både kunne ivareta tidligere brygge (større sjøhus) og samtidig videreutvikle eksisterende næring basert på 
fisketurisme.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Bua- naværende arealplan.png

Ønsket arealdisponering - Bua.png







Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: E6Z7UH Registrert 

dato:23.05.2018 

23:45:59

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Oddvar Espnes

Dato

23.05.2018

Adresse

Utfrøyveien 1251

Postnr

7270

Poststed

DYRVIK

Telefonnummer

95181530

E-post

oddvar.espnes@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Valen Gård

Gnr

13

Bnr

2

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealet er ikke i bruk

Hva ønskes området brukt til?

Bolig/hytter

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

6/7 hytter - 2 bolighus på område 1 (30 dekar) 
4/5 hytter på område 2 (40 dekar)

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

70 dekar



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

40 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

1 - 4 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

4

Barnehage

4

Nærbutikk

4

Større arbeidsplass

4

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?



A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Bussholdeplass på stedet

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

ikke relevant

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

I dag har vi båthavn for ca. 50 båter og naustområde for 25 naust hvorav 11 er oppsatt. På bakgrunn av det så ønsker vi å tilby 



hyttetomter og ev. boligtomter for de som vil benytte fasilitetene. Havna ligger fint til slik at båter kan ligge der både sommer og 
vinter. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 54TV37 Registrert 

dato:12.05.2018 

21:37:36

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Anita øien Helmersen

Dato

12.05.2018

Adresse

Stampestien 15

Postnr

7022

Poststed

Trondheim

Telefonnummer

99352344

E-post

Anita.helmersen@outlook.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Vold

Gnr

1

Bnr

74

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF og LNF2. Eiendommen er ikke bebygget i dag.

Hva ønskes området brukt til?

Vi ønsker å bygge fritidsbolig innenfor den LNF2 reguleringen som det ble åpnet for i forrige rullering av arealdel, men 
eiendommen har ingen adkomst i dag, og vi er avhengig av at det blir innregulert mulighet for naust/kai/brygge slik at det blir 
mulig å komme seg i land. Tilsvarende som er for de to naboeiendommene.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Vi tenker oss en fritidsbolig på omlag 100 kvm og et anneks. I tillegg er det nødvendig med naust og kai.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Ca 60 - 70 kvm

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Så snart vi får muligheten til det. Vi vil levere inn byggesøknad straks det blir innregulert mulighet for naust slik som innspillet her 
viser

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy



Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke relevant



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

I avsnittet ang avstander er det fylt ut med null fordi punktene ikke er relvante for en fritidsbolig. 
 
Vi spiller inn forslag om innregulering av naust på angitt plass (grønt punkt på vedlagte kart) slik at det skal være mulig å 
nyttegjøre seg den LNF2 reguleringen som det ble åpnet for i forrige rullering. Eiendommen har ingen annen adkomst enn via 
sjøveien. Slik er det også for våre to naboer der ute. 
 
Vi tror at plasseringen av naust (grønn firkant) vil gi en harmonisk naustrekke på Draget

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

F090CE02-0579-4D06-824F-E8AFE5DF35BD.jpeg



























Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: EJDGM8 Registrert 

dato:30.05.2018 

14:26:35

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Monicha Seternes

Dato

30.05.2018

Adresse

Måsøyvalveien 9

Postnr

7266

Poststed

KVERVA

Telefonnummer

41804042

E-post

monicha@masoval.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Måsøval Fiskeoppdrett AS

Eiendommen

Stedsnavn

Måsøval

Gnr

18

Bnr

14

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealet tilhørende Måsøval Fiskeoppdrett og nærliggende eiendom er regulert til næringsformål. 
Måsøval Fiskeoppdrett AS hadde her sin første driftsbygning/landbase. Bygget revet og området er ryddet. 

Hva ønskes området brukt til?

Arealet tilhørende Måsøval Fiskeoppdrett og nærliggende eiendom som er regulert til næringsformål ønskes opprettholdt som 



næringsformål. Det er også behov for et utvidet næringsareal i sjø p.g.a. planer om å ta i bruk området til driftsbygning med kaie 
og flytebrygge. Arealet ønskes derfor definert som kombinert Næringsbebyggelse og Havneområde.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Det er ikke ferdigstilt planer for området enda, men det kan være snakk om 1-3 bygninger, samt kaianlegg og flytebrygger.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

-------

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Måsøval Fiskeoppdrett AS eier eiendommen Gnr. 18, Bnr. 14 og samtykker til innspillet. 
Det er ikke gjort avtaler med andre grunneiere som blir berørt.

Når har du planer om å bygge ut området?

Innen 1-3 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

18

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier



Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skolebuss

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 



Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Foruten eiendommen Gnr. 18, Bnr. 14 og innspill på ytterligere næringsareal i sjø ønskes opprinnelige næringsareal i tilknytning til 
denne eiendommen opprettholdt slik den fremstår i dagens arealdel. Se vedlagte kart med omriss av området som ønskes 
omdefinert.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kart over eiendom Gnr. 18, Bnr. 14 med nærliggende næringsareal og ønske om utvidelse.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: D4STUB Registrert 

dato:30.05.2018 

13:20:48

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Monicha Seternes

Dato

30.05.2018

Adresse

Måsøyvalveien 9

Postnr

7266

Poststed

KVERVA

Telefonnummer

41804042

E-post

monicha@masoval.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Måsøvalveien 51, "Måsøvalbrygga"

Gnr

17

Bnr

10

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealet "Måsøvalbrygga" tilhører eiendommen Gnr. 17, Bnr. 1 og er regulert til næring. Rettigheten på bygget er tilknyttet Gnr. 17, 
Bnr. 10. Det er gitt midlertidig dispensasjon fra planformålet i reguleringsplanen for bruksendring til bolig for deler av næringsbygg 
på Gnr. 17, Bnr. 1 & 7. Måsøval hadde hovedkontoret sitt i brygga, men på grunn av vekst og behov for større lokaler et dette nå 
flyttet til Blått Kompetansesenter på Sistranda. Bryggen er søkt omdisponert til kombinert bolig og næringsformål. Dette er 
innvilget for tre år.

Hva ønskes området brukt til?

Arealet "Måsøvalbrygga" med adresse Måsøyvalveien 51, næringsbygg på Gnr. 17, Bnr. 1 & 7 ønskes omsøkt til kombinert bolig- 



og næringsformål. 
Dette for å kunne tilby overnatting til ansatte som jobber skift og som ikke har bostedsadresse på Frøya.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Innspillet gjelder bare omtalte eiendom

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

.........

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

Innlagt

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Måsøval har gjennom skifteretten fått tildelt rettigheter til å ha "Måsøvalbrygga" på eiendommen Bnr. 17, Gnr. 1.

Når har du planer om å bygge ut området?

Nei, innspillet gjelder kun tomten "Måsøvalbrygga" står på.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

18

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?



A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skolebuss

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?



A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Næringsarealet registrert på eiendommen Gnr. 17, Bnr. 1 og Bnr. 7 ønskes, foruten dette innspillet, opprettholdt slik det fremstår i 
dagens kommuneplanen.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Næringsareal på Gnr. 17, Bnr. 1 og Gnr. 17, Bnr. 7 i Frøya Kommune.docx



Næringsareal på Gnr. 17, Bnr. 1 og Gnr. 17, Bnr. 7 i Frøya Kommune 
Avmerket «Gammelbrygga», Måsøyvalveien 51 

 

 















Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: U6NKZT Registrert 

dato:28.05.2018 

10:31:31

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Isak Gaustad

Dato

28.05.2018

Adresse

Titranveien 269 A

Postnr

7268

Poststed

Titran

Telefonnummer

97772062

E-post

nei

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Titran

Gnr

1

Bnr

2

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF, ikke i bruk.

Hva ønskes området brukt til?

Bygg for vinterlagring av båter.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Ikke vurdert

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



10

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ingen konkrete planer

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

14

Barnehage

14

Nærbutikk

14

Større arbeidsplass

14

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke relevant for tiltaket.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke relevant

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Området er egnet for oppføring av bygg for vinterlagring av båter, da det er grunt i vika inn mot området. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Titran nr 2.docx



 



Forum for
natur og friluftsliv
Trøndelag

__________________________________________________________________________________
Kjøpmannsgata 12, 7500 Stjørdal
trondelag@fnf - nett.no / 97726263

www.fnf - nett.no/ sortrondelag
Org. nr.: 9 16627831

Frøya kommune
PB 152, 7261 Sistranda
postmottak@froya.kommune.no

Stjørdal , 31 .0 5 .2018

Forum for natur og friluftsliv i Trøndelag er en paraply for natur - og friluftsorganisasjoner på
fylkesnivå. I Trøndelag er 20 organisa sjoner tilsluttet oss.
Dette brevet sendes på vegne av Naturvernforbundet i Sør - Trøndelag , Norsk Ornitologisk forening
avd. Sør - Trøndelag, Trondhjems Turi stforening og Trondheim Kajakklubb.
__________________________________________________________________________________

U ttal el se kom m u n epl an en s areal del , F røya
Sam m en drag

FNF Trøndelag ber om at følgende områder i sjø blir klassifisert som natur - og friluftsområder :

• Frøya sørvest: Sjøarealet i kystsonen mellom Aunvågen og Ommaholmen
• Område mellom Kya – Toskjæret og Hillbåskjæret

I n n l edn in g

I denne uttalelsen ønsker vi å fokusere på tildeling av arealformål i kystsonen. Frøya er en stor
oppdrettskommune, og har store arealressurser i sjøen som er attraktive for en rekke næringer, men
som også er verdifulle fellesgoder (kan også være næringer) . Eksempler på fellesgodene er tilgang på
attraktive områder til fritids - og nærings fiske, ferdsel, friluftsliv og naturopplevelser. Naturens
egenverdi må også inkluderes her. Kommuneplanens arealdel er det viktigste verktøyet vi kan bruke
for å få en bala nse mellom de marine næringenes behov og fellesgodene . Regjeringens målsetning
om vekst i oppdrettsnæringen gjør at arealkonfliktene i kystsonen vil øke. En annen faktor som vil
bidra til dette er at v i får stadig mer tid og penger til å bruke på fritiden vå r – friluftsliv og
naturopplevelser blir mer populært , og en stadig voksende økoturisme næring trenger også
natur opplevelser de kan selge .

I utgangspunktet ønsker vi at Frøya går bort fra prinsippet om at man tildeler spesifikke arealformål i
sjø på små arealer for så å gi det meste av arealet en s tatus som flerbruksområde som inkluderer
akvakulturformål. Dette prinsippet gjør at det er vanske lig å medvirke i planprosesser og i andre
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arealtildelingsprosesser (f. eks ved akvakultursøknader). Vi stiller oss bak betraktningene i rapporten 

«Hvordan planlegges kystsonen?» utgitt av Nofima i 20171. På side 33 står det:  

«Enkelte av sektormyndighetene forteller at det erfaringsmessig oppstår flere konflikter ved søknad om 

akvakulturtillatelse i områder hvor kommunene ikke har prioritert mellom ulike formål. En anbefaling fra 

sektormyndigheter er altså at flerbruksområder med A ikke bør være for store, altså slik at de kan regnes som 

uplanlagte.» 

 

Forslag til nye natur- og friluftsområder 

Frøya kommune har mange områder med store friluftsverdier. Ikke minst knyttet til spesielle 

opplevelser man kan finne på kysten. Å gå på tur for å oppleve ro, stillhet og være i urørt natur er en 

hovedmotivasjon for flest av de spurte i natur- og miljøbarometeret for 20172. Dette fordrer at vi tar 

vare på natur som fremstår som uberørt for å fortsatt kunne tilby et friluftsliv som flesteparten 

etterspør.  

I tillegg har Frøya med sine mange holmer og skjær et rikt biomangfold. Spesielt finnes det stor 

artsrikdom og gode naturgitte forhold for fugler som er tilknyttet marine økosystem. En fjerdedel av 

alle sjøfugler som hekker i Europa hører hjemme i Norske farvann. Norske bestander av pelagiske 

sjøfugler har gått kraftig tilbake de senere år3, spesielt i Sør-Norge, og derfor bør kommunen ta sin 

del av ansvaret for at artenes leve- og hekkeområder blir ivaretatt. Et poeng som også kan nevnes er 

at det i oppdrettsnæringa årlig blir søkt om å felle sjøfugl som blir ansett som skadedyr, derfor er det 

ekstra viktig at vi ivaretar leveområder innenfor artenes naturlige utbredelsesområde. I Frøya 

kommunes samfunnsdel står det: «Kommunen skal forvalte og ta vare på mangfoldet av arter og 

landskap, og ha en bærekraftig bruk av naturressursene». Dette vil vi henstille til at kommunen tar på 

alvor og viser handling når arealressursene nå skal fordeles. 

I denne planprosessen vil vi oppfordre Frøya kommune til å klassifisere slike attraktive friluftsarealer 

som natur- og friluftsområder, hvor inngrep som oppleves som permanente ikke får planhjemmel til 

etablering. Store deler av Frøya kommune har et oppdrettsanlegg liggende rett utenfor 

fjæresteinene. Dette kan være med på å begrense friluftsverdien i området ved at opplevelsen av 

urørthet forsvinner, dyr og fugleliv er heller ikke like rikt i områdene rundt anleggene4, og det kan 

legge restriksjoner på fritidsfiske.  

Det er noen områder i kommunen hvor det i dag ikke finnes oppdrettsvirksomhet, og som i tillegg har 

blitt klassifiserte med viktig eller svært viktig verdi for friluftslivet. Her bør det tildeles arealformål 

som ikke inkluderer akvakultur for at områdenes verdi skal opprettholdes i det lange løp. Dette vil 

være konfliktdempende, og man vil unngå at protestene mot f. eks oppdrettsetableringer kommer i 

prosesser hvor kravene til medvirkning og utredning ikke er like strenge.  

Vi ber om at følgende områder får et arealformål eller en hensynssone for å ivareta natur og 

friluftsliv:  

                                                           
1 https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/11659/article.pdf?sequence=2 
2 https://www.norskfriluftsliv.no/natur-miljobarometer-2017/ 
3 http://www.seapop.no/opencms/export/sites/SEAPOP/no/filer/pdf/arsbrosjyrer/SEAPOP-arsbrosjyre-2016-
web.pdf 
4 http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M452/M452.pdf 
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Frøya sørvest: Kystsonen mellom Aunvågen og Ommaholmen 

 

Figur 1: Blått felt er vårt forslag til areal som bør klassifiseres som natur- og friluftsområde. Røde felt er viktige og svært 
viktige friluftsområder. Kilde: Naturbase.no 

Dette området dekker flere viktige friluftsområder og et svært viktig friluftsområde. Her er det gode 

muligheter for å bedrive et mangfoldig friluftsliv med turgåing, kajakk/båtliv, og det er et svært rikt 

fugleliv her. Det er god tilgjengelighet til strandsonen her, og det er ingen ferdselsrestriksjoner i 

sjøen. Det finnes også mange hytter og fritidsboliger i området.   

Ved å unnta dette området fra oppdrettsvirksomhet vil man også hjelpe levekårene for sjøørreten 

som gyter i Blakstadvassdraget. Denne oppholder seg som regel i kyst og fjordstrøk nær gyteelva, og 

vil ha godt av å ikke ha oppdrett i nærheten som kan bidra til unødig høyt lusepåslag. Når kommunen 

har iverksatt biotopforbedrende tiltak i elva ved å fjerne vandringshinderet under Buaveien så bør 

det også følges opp på andre måter. Vi mener det vil være et godt tiltak å bevare dette som en 

oppdrettsfri sone.  

Man vil også ivareta fuglelivet bedre ved å definere dette som et naturområde. Eksempelvis kjenner 

vi til at det hekker hubro i nærheten her, og at det er blitt observert hubro rett sør for Ilsøya 

tidligere. Arten er sterkt truet på den norske rødlista, og dermed må vi jobbe for at bestanden skal 

komme opp på et bærekraftig nivå. For at dette skal skje er den avhengig av å ha gode arealer den 

kan etablere seg på utenom minimumsområdene hvor den nå hekker. Vi mener at det finnes gode 

biotoper innenfor dette området som kan egne seg, men det fordrer at områdene blir unntatt fra 

arealinngrep som virker fortrengende.  
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Kya – Toskjæret – Hilbåskjæret 

 

 

Figur 2: Blått omriss er vårt forslag til areal som bør klassifiseres som naturområde. Lyseblå felt er områder som allerede har 
status som naturområder i kommuneplanens arealdel. Kilde: KPA Frøya 2011. 

Her foreslår vi et større naturområde som kan ses på som en styrking av de allerede klassifiserte 

naturområdene vi ser. Et stort naturområde som inkluderer allerede «vernede» arealer vil være mer 

robust mot forstyrrelser.  

 

 

 

Marius Nilsen 

Koordinator 

FNF Trøndelag 

Dokumentet er elektronisk godkjent 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: YUT4VY Registrert 

dato:31.05.2018 

16:45:46

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Monicha Seternes

Dato

31.05.2018

Adresse

Måsøyvalveien 9

Postnr

7266

Poststed

KVERVA

Telefonnummer

41804042

E-post

monicha@masoval.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Måsøval Fiskeoppdrett AS

Eiendommen

Stedsnavn

Skaget 3/13/4

Gnr

3

Bnr

13

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Området er regulert til akvakultur i dag. Dette er Måsøval sitt tidligere settefiskanlegg og brukes i dag som lagerområde

Hva ønskes området brukt til?

Måsøval har søkt om å få tildelt lokaliteten Ilsøya og ønsker i den forbindelse området til landbase. I den forbindelse kan det være 
behov for nytt kaianlegg. Det søkes derfor om å få definert området som avtegnet på kart til næringsbebyggelse/havn.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Det er i utgangspunktet tenkt en kai



Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

---

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Innspille er på vegne av grunneier

Når har du planer om å bygge ut området?

I løpet av 1-2 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

9

Barnehage

9

Nærbutikk

9

Større arbeidsplass

9

Gang- og sykkelvei

24

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy



Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Næringsarealet i området bes opprettholdt slik det foreligger i dag

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.



Gnr. 3, Bnr. 13/4 i Frøya kommune 
Måsøval Fiskeoppdrett AS 

 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: UIV7PN Registrert 

dato:31.05.2018 

13:44:29

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Monicha Seternes

Dato

31.05.2018

Adresse

Måsøyvalveien 9

Postnr

7266

Poststed

KVERVA

Telefonnummer

41804042

E-post

monicha@masoval.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Eiendommen Stendal, Kverva

Gnr

16

Bnr

12

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Eiendommen er i dag registrert som LNFR og er bebygd med naus og bolighus

Hva ønskes området brukt til?

Eiendommen ønskes omdisponert til naustområde i strandsonen. Område over ønskes omdisponert til Fritids og turistformål i 
kombinasjon med fritidsbebyggelse. Resten av eiendommen ønskes omdisponert til kombinert bebyggelse og anleggsformål i 
likhet med eiendommen den grenser mot.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Måsøvalsundet som eiendommen grenser mot er kanskje en av Frøyas fineste naturlig havn. På Frøya er det tradisjon for eget 
naust og vi ønsker derfor å kunne legge til rette for ca. 10 enheter. Det er blitt en fortetning i området og naust etterspørres. 
Likeledes er det behov for små utleiehytter med nærhet til sjø. Det er ikke tenkt bilvei helt frem, men felles parkeringsplass. 



Området kan romme 5 - 10 enheter.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

17913 m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

fra 50 - 250 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ja, innen et tidsperspektiv på 2 - 5 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

18

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skolebuss

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke som jeg kjenner til



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Eiendommer i nærheten er regulert til lignende formål, og området er godt egnet til formålene som er beskrevet. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.



Fra: Hans Marius Johansen [hanjo@trondelagfylke.no] 

Til: Kristin Furunes Strømskag [KristinFurunes.Stromskag@froya.kommune.no] 

Kopi: Tore Forbord [torfo@trondelagfylke.no]; Silje S. Holiløkk [silhol@trondelagfylke.no]; 

Anne Haug [annhau@trondelagfylke.no] 

Sendt: 17.08.2018 16:11:55 

Emne: Stabben fort på Titran - Innspill rullering kommuneplan 

Vedlegg: image001.png; Titran_HKB_22_975.pdf; Kart_Stabben_fort_A3_17082018.pdf 

Viser til samtale i dag. 
 
Stabben fort på Titran er tidligere vurdert til å ha regional verdi og interesse som krigsminne, som ett av 
få eksempel på et godt bevart kystfort fra okkupasjonstiden i Midt-Norge 1940-45. Fortet er en 
selvskreven kandidat som prioritert kulturmiljø, når fylkeskommunen nå er i oppstartfasen med ny 
regional plan for kulturminner for et samlet Trøndelag. Vedlagt foreløpig innsamlet 
bakgrunnsinformasjon om Stabben fort på Titran. Fylkeskommunen vil i løpet av høsten foreta 
ytterligere kartlegging av krigsminnene på Titran. 
 
Frøya kommune i samarbeid med grendalaget på Titran og Trøndelag fylkeskommune, har siden 2016-
2017 arbeidet med formidling av kystfortet og andre kulturminner på Titran i form av skilt og kulmin 
digital formidling (jf. www.kulmin.no). Kommunen har avsatt betydelige midler til sikring og formidling, 
og det er også gitt tilskudd fra fylkeskommunen til formidlingsopplegget. Arbeidet med å sette i stand 
kommandobunkeren som egnet museum og nav for formidlingen er igangsatt av kommunen i samråd 
med fylkeskommunen. Samlet gir dette svært gode forutsetninger for å utvikle Stabben fort og Titran 
som en attraksjon for Frøya kommune. 
 
Sporene etter den tyske tilstedeværelsen under siste krig, ligger spredt på Stabben, Skipheia, Fehaugen, 
Heia etc. De vesentligste erkjennbare sporene ses imidlertid best på søndre del av Stabben, hvor vi finner 
kommandobunker, kanonstillinger, tunnelsystemer, ammunisjonsheis osv. Det er her de fysiske sporene 
er tydeligst, og hvor opplevelsesverdien av minnene i landskapet er størst. Vi er derfor opptatt av å 
opprettholde siktlinjer og sammenhenger i dette området, slik at krigsminnet som nettopp kystfort kan 
formidles og for at opplevelsesverdiene kan opprettholdes for de som besøker Stabben. 
 
Vedlagt kart viser forslag til hensynssone c i kommuneplanen (H570 – bevaring kulturmiljø), som vi 
mener ivaretar de vesentligste opplevelsesverdiene for Stabben fort. Som grunnlag for sonen er vektlagt 
bevaring av siktlinjer og sammenheng mellom kommandobunker og de 4 kanonstillingene samt ubrutt 
sikt mot sjøen. Mot vest er sonen vinklet slik at siktlinjen mot Slettringen fyr opprettholdes, da fyret ble 
benyttet som observasjonspost av okkupasjonsmakten og dermed inngår som del av det krigshistoriske 
landskapet. Videre ser en Korsholmen og Sandholmen, hvor det gikk strømkabel til lyskasterpost. Mot 
øst er sonens vinkel anlagt slik at siktlinjen fra kommandobunker og kanonstilling/sjøen opprettholdes. 
 
På bakgrunn av dette vil hensiktsmessig arealformål under hensynssonen være LNFR uten åpning for 
spredt boligbebyggelse. Dette innebærer at dagens arealformål LNFF8 vil måtte reduseres innen 
hensynssonen. Til hensynssonen skal det knyttes generelle bestemmelse; for eksempel «Sone med særlig 
hensyn til bevaring av kulturmiljø – krigsminne Stabben fort. Innen sonen må det ikke foretas inngrep i 
marka eller gjøres aktiviteter som kan ha uheldig innvirkning på landskap eller krigsminner. Eventuelle 
nødvendige mindre tiltak innen sonen må gjøres rede for særskilt, og sendes regional 
kulturminneforvaltning (fylkeskommunen) til uttalelse.» 
 



Håper vårt innspill kan benyttes i det videre arbeidet med kommeplanen. Ta kontakt ved spørsmål. 
 
 
Med vennlig hilsen  

Hans Marius Johansen 

 

 

  

Hans Marius Johansen 
Arkeolog/Seniorrådgiver 
Seksjon kulturminner  
Skype: hanjo@trondelagfylke.no 
74 17 51 69 

74 17 40 00 (sentralbord) 

www.trondelagfylke.no 

 



 
 

KLADD 

HKB (Heeres Küsten Batterie) 22/975 Melland‐West (Titran) (1941‐44) 
22. kompani (batterie) av HKAR (Heeres Küsten Artillerie Regiment) 975, underlagt Artillerie Gruppe 
DRONTHEIM – WEST, HKAA II/975. Standkvarter Hemnskjel. 
 
Varighet   
Mai 1941 – 1944. Kanonene flyttet til Rotholhaugen på Skardsøya i Aure; hvor de ble brukt i WEST‐batteriet i 
HKB 22/975 Stützpunkt Melland West (Melland fort). 
 
Bevæpning ‐ inventar 
4 stk. kanoner 15 cm K16 (L/43). Tysk feltkanon produsert av Krupp. Modellår 1916, ildledning fra (Vf SK) 
Kommandobunker, 3 stk. OB 15 cm K16 (luftvern?), 2 underjordiske system med ammunisjonsheis, Flere MG‐
stillinger og nærforsvar etc., 1 lyskaster på Sandholmen, 1 stk. bølgebryter for å hindre vann i 
ammunisjonslager/heis, minefelt, brakker etc. 

Stellung THYMIAN – Radar (1944‐45) på Skipheia og Fehaugen 
Luftwaffe opprettet radarstasjon Stellung THYMIAN på Titran 1944. Mannskapene tilhørte 33. Mittlere 
Flugmelde‐Leit Kompanie, underlagt Luftnachrichten‐Regiment 251, IV. Abteilung. Denne avdelingen var 
opprettet desember 1944 i Trondheim. Radarene ga bistand til Luftwaffes nattjagere? 

Inventar – Skipheia og Fehaugen 
1 stk. radar Freya (Werksnr. 156) – deteksjon/varslingsradar for Würzburg‐Riese (som var målførende) 
1 stk. radar Funk‐Sende‐Empfangsgerät (FuSE 62 A) produsert av Telefunken ‐ bistand til nattjagere? 
2 stk. radar Funk‐Sende‐Empfangsgerät (FuSE 65) Würzburg‐Riese (WR) produsert av Telefunken ‐ bistand til 
nattjagere? Eller 2 stk. Würzburg‐Riese (WR) Fumeg 213/214 – luftvarslings‐ og ildledningsradar for luftvern 
1 stk. FMZ‐brakke 
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Hendelser 

14. november 1944 utførte britiske Wildcat (Martlet) fly angrep (Operation STEAK) på skipstrafikken 

ved Trondheim og radarstasjonen på Titran. Flyene tok av fra HMS PURSUER (D 73), som var et skip 

av typen Attack‐class Escort Aircraft Carrier (hangarskip). Skipet hadde da base ved Scapa Flow. REF. 

www.naval‐history.net 

1 patruljebåt V 6413 Fro (Vorpostenboote) tilhørende 64 Vorpostenflotille ble senket og en annen 

satt i brann ved Trondheim. 

Om operasjon STEAK 

Operation STEAK had two Objectives, first to give fighter cover for operation COUNTERBLAST on the 

night of 12th/13th conducted by HM Ships KENT, BELLONA, MYNGS, VERULAM, ZAMBESI, and HMCS 

ALGONQUIN to attack enemy shipping off the south‐west coast of Norway, where the absence of 

fjords and off shore islands forced shipping out into the open. On completion of this phase an attack 

by fighter aircraft on shipping in the Vingvaagen anchorage and an anti‐shipping sweep off the Leads 

to westward were carried out. The force, comprising HM Ships EURYALUS, PURSUER, CAESAR 

(Captain (D) 6th Destroyer Flotilla), NUBIAN, VENUS, ZEPHYR sailed on November 9th but were 

forced to return to Scapa due to bad weather; they sailed again on the 12th to rendezvous with the 

COUNTERBLAST force. PURSUER's aircraft sunk one trawler, another was set on fire and a Radar 

Station was bombed. The force returned to Scapa on the 16th. There was one deck landing incident 

on the 14th, JV677 ('UP'), flown by Lt L Calvert crashed on deck when the undercarriage collapsed 

after failing to completely drop down.  he ship was not in harbour long, sailing for Operation 

HANDFAST on the evening of the 19th. REF 

http://www.royalnavyresearcharchive.org.uk/ESCORT/PURSUER.htm#.WflizWjWxPY 

 

Referanser 

Fjørtoft, Jan Egil. 1983. Tyske kystfort i Norge. Agder Presse A/S. Arendal. 

www.kystfort.com 
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Saksbehandler:  Berit Flåmo Arkiv: 140  

Arkivsaksnr.: 18/2457    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL - NABEITA KRETS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådde innspill for Nabeita krets i 

høringsforslag til kommuneplanens arealdel.  

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige 

justeringer, endringer av formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av 

høringsforslag. 

 

 

Vedlegg: 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse Nabeita krets  

Oversiktstabell innstilling Nabeita krets  

Kart alle innkomne innspill  

Kart innstilling med gjeldende arealplan  

Innkomne innspill Nabeita krets  

 

Saksopplysninger:   
Innledning  

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 

sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig arealbruk. 

Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr. 71 

av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og føringer skal legges til grunn i 

arbeidet med planen.  

 

I sak 148/16, Planstrategi for Frøya kommune 2016-2020, vedtok kommunestyret at 

kommuneplanens arealdel for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende 

kommunestyreperiode.  

 

Planprogram  

Et planprogram er en beskrivelse av hva som skal løses i planarbeidet og prosessen med deltakelse 

og medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal utredes for nye 

utbyggingsområder. Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive og negative 



virkninger av ulike tiltak på samfunn og miljø. Dette skal være til hjelp for å foreta gode 

beslutninger.  

 

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring 

av kommunestyret i sak 61/17 i møte 01.06.2017, med frist for merknader 31.08.2017. 

Kommunestyret vedtok planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017.  

 

Prosess  

Etter planprogrammet var vedtatt ble det åpnet for å gi innspill til ny arealplan i perioden mars 

2018-31.05.2018. 

 

Det ble gjennomført flere ulike tiltak for å nå så mange som mulig under innspillsperioden:  

 Folkemøter: det ble avholdt 4 folkemøter med utgangspunkt i valgkretsene. På møtene 

møtte mellom 30-50 stk. Til sammen anslått ca. 150 personer.  

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert informasjon 

om prosessen på kommunens hjemmeside, samt mulighet til å gi innspill digitalt.  

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

 Direkte kontakt: Næringslivet, samt fiskarlag, ble kontaktet direkte ved brev, mailer, samt 

møter.  

 Tekstmeldinger: Alle grunneiere i kommunen ble kontaktet direkte gjennom UMS-

varsling.  

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

 Interne prosesser: Kommunens egne behov ble gjennomgått og gitt innspill på.  

 Åpent kontor: Administrasjonen har hatt åpent kontor kontinuerlig i innspillsperioden for å 

bistå med utfylling av skjema, utskrift av kartvedlegg og annen veiledning av innbyggere.  

 

Totalt er det kommet inn ca. 200 innspill i innspillperioden. Innspillene varierer fra endring av 

arealformål, ønske om opprettholdelse av eksisterende arealbruk/regulering, samt ulike 

synspunkter på planbestemmelser, arealbruk m.m.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse  

For kommuneplaner som gir retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging som kan få 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det gis en særskilt vurdering og beskrivelse – 

konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn, jamfør PBL § 4-2.  

Disse skal konsekvensutredes etter Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningsloven (2009), KU-forskriften. Forskriften krever at både enkeltområdene, samt de 

samlede virkningene av endringene vurderes. 

 

I tillegg skal det ved planer om utbygging utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) jamfør 

PBL § 4-2. ROS-analysen skal belyse hvorvidt området er egnet for utbygging, peke på eventuelle 

avbøtende tiltak, samt danne grunnlag for å avsette hensynssoner hvor områder med fare, risiko 

eller sårbarhet er avdekket. ROS-analysen vil følge konsekvensutredningen og oppdateres 

underveis i rulleringen.  

 

Alle innkomne innspill er vurdert etter temaene beskrevet i vedtatt planprogram, og følger saken i 

dokumentet Konsekvensutredning og ROS-analyse.  

 

Vurdering  

Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene.  



 

Boligbygging  

Frøya kommune opplever en stor vekst i folketall. Gjennom rulleringen vil det legges til 

rette for nye områder for boligutbygging. Nye utbyggingsområder vil ha fokus på fortetting 

og konsentreres i områder med gang- og sykkelvei, samt rundt oppvekstsentrene på 

Nordskag og Dyrøya. Øvrige områder søkes lagt i tilknytning til allerede utbygde arealer i 

grendene i kommunen. Frøyas fortrinn med nærhet til sjø, samt havutsikt, vil vektlegges 

når det åpnes for nye utbyggingsområder. 

 

Fritidsboliger  

Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. Kommunen 

ønsker å legge til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging med nærhet til sjø, 

samt havutsikt. Nye områder for utbygging ønskes lagt utenfor pressområdene for 

boligbygging. Gjerne i randsonene til grender, slik at fritidsbeboere kan bidra som 

ressurser for grendene.  

 

Småbåthavner og naust  

Det er ønskelig å videreføre strategien i gjeldende arealplan i forhold til samlede 

naustområder og flere felles småbåtanlegg. Lokalisering av disse vil ses i sammenheng 

med eksisterende og nye utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

Næringsareal  

Frøya kommune er en attraktiv næringskommune. I rulleringen skal det ses på mulighet for 

utvidelse av eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i tillegg ses på 

mulighet for arealer til havneformål.  

 

Øyrekka  

Øyrekka utenfor Fast-Frøya har de siste åra vært preget av nedgang i folketallet. Frøya 

kommune ønsker å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka gjennom 

forvaltning av arealene, både for fastboende og besøkende.  

 

Sjøareal  

Frøya kommune ønsker å evaluere forvaltningen av sjøarealene i tett dialog med 

fiskerinæringen, havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter mellom 

fiskerinæringen og havbruksnæringen om bruk av sjøareal bør avklares i planarbeidet.  

 

Kulturarv  

Gjennom rulleringen av arealplanen vil Frøya kommune vurdere å avsette hensynssoner for 

å ivareta kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. 

 

Trafikksikkerhet  

Frøya kommune ble i 2017 sertifisert som Trafikksikker kommune. Med bakgrunn i dette 

vil kommunen ha et særlig fokus på trafikksikkerhet på alle plannivå ved åpning av nye 

utbyggingsområder.  

 



Folkehelse  

Folkehelse er en av fire hovedtema i kommunens samfunnsplan. I planprosessen skal det 

vurderes hvordan turstier, grøntdrag og idretts- og nærmiljøanlegg kan sikres gjennom 

arealformål for å ivareta og bedre befolkningens helse.  

 

Arealreserver  

Frøya kommune har i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt områder som ikke har 

blitt realisert siden forrige rullering. En naturlig del av rulleringen vil derfor være å se på 

arealreserver både innenfor bolig, fritidsbolig, LNF- spredt boligbebyggelse, naust, 

småbåthavner og næringsareal. Det vil være aktuelt å se på om ikke realiserte områder for 

utbygging skal tas ut av planen for å åpne for andre attraktive områder. 

 

Fortetting  

Frøya kommune ønsker gjennom planarbeidet å legge vekt på fortetting ved åpning av nye 

utbyggingsområder, både innenfor bolig, fritid og næring. Dette for å kunne bidra til en 

bærekraftig utvikling med fokus på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og vern av 

arealer i tråd med nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye utbyggingsområder vil 

man tilstrebe en arealbruk som reduserer potensielle konflikter mellom ulike interesser.  

 

I tillegg til disse føringene skal arealplanen ivareta nasjonale og regionale interesser, i tråd med 

PBL §§ 3-1, 11-1 og 11-5. Planprogrammet inneholder en nærmere beskrivelse av dette.  

 

Strategier fra planprogrammet, konsekvensutredning og ROS-analyse, samt nasjonale og regionale 

føringer danner sammen grunnlaget for innstillingen til innkomne innspill.  

 

Annet  

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: Flere av innspillene omfattes av gjeldende 

reguleringsplaner. Det tilrådes at disse innspillene bør omfattes av en eventuell 

reguleringsendring.  

 

Arealreserver: I vedtatt planprogram er gjennomgang av arealreserver påpekt. I 

tilrådningen er det foreslått områder i eksisterende arealplan som kan tas ut, samt foreslått 

opphevelse av gjeldende reguleringsplaner som ikke er realisert. Disse er kommentert ut i 

Konsekvensutredning og ROS-analyse, samt bemerket i oversiktstabellen. 

 

 

Vurdering: 
På bakgrunn av den store mengden innspill fremmes disse til behandling i formannskapet i totalt 4 

saksfremlegg; Nordskag, Nabeita, Dyrøy/Øyrekka og Nesset/Sistranda.  

Innstillingene fra formannskapet vil samme danne utgangspunkt for utarbeidelse av høringsforslag 

for kommuneplanens arealdel for hele kommunen. Høringsforslaget skal behandles i formannskap 

og kommunestyre i tråd med planprogram.  

 

I saksfremlegget følger flere vedlegg. Disse inngår alle som en del av saksfremlegget.  

 

Alle innkomne innspill er vurdert enkeltvis i Konsekvensutrening og Ros-analyse, i henhold til alle 

tema for dette. Vurderingen for hvert enkelt innspill følges av innstilling til innspillet.  

 

Det er vedlagt to kart. Ett kart viser alle innkomne innspill i kretsen. Det andre kartet viser tilrådde 

innspill sammenholdt med gjeldende plan.  



Det er utarbeidet en oversiktstabell som vil gjøre det enklere å orientere seg mellom kart og 

Konsekvensutredning og ROS-analyse. Avmerkede innspill i kart har ett nummer som man vil 

finne igjen i tabellen, samt Konsekvensutredning og ROS-analyse. I tabellen er det angitt hvilket 

sidetall vurderingen av innspillet ligger på, samt eventuell kort kommentar.  

 

Alle innspill er i sin helhet vedlagt.  

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med PBL, vedtatt kommunal planstrategi, samt vedtatt planprogram for kommuneplanens 

arealdel. 
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1. BAKGRUNN 

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sam-

menhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig arealbruk. 

Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr. 71 

av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og føringer skal legges til grunn i ar-

beidet med planen. 

 

Det skal gjennomføres konsekvensutredning og ROS-analyse av innspill som er kommet inn i for-

bindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Grunneiere, rettighetshavere, lag og fore-

ninger har meldt inn endret arealbruk. I henhold til loven skal en rekke forhold vurderes før et 

område evt. kan tas i bruk til utbyggingsformål. Tiltakets virkning på miljø og samfunn skal der-

for vurderes før området kan innarbeides i arealdelen. 

 

2. METODE 

Arbeidet med konsekvensutredningen bygger på Forskrift om konsekvensutredninger for planer 

etter plan- og bygningsloven og veileder T-1493, Konsekvensutredninger Kommuneplanens 

arealdel1. I arbeidet med ROS analysen er det er tatt utgangspunkt i Direktoratet for samfunns-

sikkerhet og beredskap(DSB) sin veileder: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven2, revidert 

desember 2011. 

 

Konsekvensutredning og ROS vil sammen utgjøre et helhetlig beslutningsgrunnlag for prioritering 

av utbyggingsområder. Ut fra dette vil anbefaling/prioritering foreslås. 

I ROS-analysen vurderes risiko og sårbarhet for hele planområdet, særlig relatert til klima- og 

naturbaserte hendelser. Det vurderes hvilke hensyn/ avbøtende tiltak som ev. må tas.  

 

1.1 Utredningstema 

Rammer og innhold i konsekvensutredningene er fastsatt i forskrift om konsekvensutredning § 9 

vedlegg III. Vedtatt planprogram av 14.12.2017 sier noe om hvilke temaer som skal konsekvens-

utredes og hvilken metodikk som skal brukes. Dersom ikke annet er beskrevet vil utredningen 

basere seg på informasjon fra allerede kjente undersøkelser og befaringer. 

På noen temaer vil lokal kunnskap og faglig skjønn være en viktig del av konsekvensutredningen. 

Det faglige skjønnet er gjort av prosjektgruppe og referansegruppe. Deltakerne er beskrevet i 

planprogrammet. 
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Tema Utredningsbehov Konsekvensutred-

ninger 

Metodikk 

Havbruk Må vurderes hvordan 

nye havbrukslokalite-

ter påvirker eksiste-

rende og hvordan 

fiske- og fangstområ-

der påvirkes. 

Hvordan vil nye hav-

bruks-lokaliteter på-

virker de eksiste-

rende, og hvordan vil 

fiske- og fangstområ-

der påvirkes. 

Verdisetting av områ-

der, dokumentere og 

illustrere dagens for-

hold. Bruk kompe-

tanse i fiskerinæring, 

lokalkunnskap*, regi-

streringer og annet 

kartgrunnlag 

Landbruk Bevare større sam-

menhengende land-

bruksområder. Nye 

føringer for strengere 

jordvern og hvordan 

styre bebyggelse 

unna landbruksområ-

der slik at man ikke 

bidrar med press 

gjennom overordnet 

planlegging. 

Ved vurdering av 

LNF-områder skal føl-

gende utredes: 

-Arealomfang 

-Type jordbruksareal 

(fulldyrka, overflate-

dyrka, innmarksbeite) 

samt jordkvalitet. 

- Jordens og skogens 

produksjonsevne (bo-

nitet) 

- Dyrkbarhet 

- Driftsmessige kon-

sekvenser 

- Beiteressurser 

- Spredt boligbebyg-

gelse 

Utredninger i henhold 

til AR5, beitekart og 

øvrige landbruks-

kart, landbrukssjef i 

kommunen og lokal 

kunnskap. 

Naturmangfold Se på hvordan tiltak 

vil påvirke nasjonalt 

og regionalt viktige 

naturtyper. Se på 

hvordan man unngår 

oppstykking av områ-

der ved styre mot al-

lerede bebygde om-

råder. 

Utredninger skjer 

med bakgrunn i opp-

lysninger i naturba-

sen. Jf. Naturmang-

fold-loven skal det i 

alle forslag til nye til-

tak i kommuneplanen 

gis en vurdering og 

vektlegging av kon-

sekvensene samlet 

for naturmangfoldet. 

Ta i bruk ulike kart-

databaser, lokal 

kunnskap, Miljøkon-

sulent i kommunen 

og lokal kunnskap. 

Trafikksikkerhet Se på områder med 

trafikksikkert tilbud, 

tilgang på gang- og 

sykkelvei/fortau 

Sikre gode trafikk-

sikre tilbud. I hvilken 

grad utbyggingen på-

virker muligheten folk 

har til å gå til og fra 

skole, jobb, service-

funksjoner og handel. 

Hvordan vil foreslått 

arealbruk føre til økt 

transport-behov. 

Ta i bruk kartdataba-

ser, ulike regionale 

og lokale del- og te-

maplaner. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

Det tas kontakt med 

Fylkeskommunen for 

å se om områder bør 

settes av til hensyns-

soner. I hvilken grad 

vil foreslått arealbruk 

Konsekvensene av og 

konfliktpotensial ved 

planlegging av ulike 

tiltak. Se på kultur-

minner så vel som 

Kulturminnemyndig-

heter uttaler seg om 

kulturminner i plan-

områdene. Kart-

grunnlag og kunn-

skap i Askeladden 
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påvirke kultur-minner 

og kulturmiljø. 

kulturmiljøer og kul-

turlandskapet. 

brukes, Regional plan 

for kulturminner 

2013-2017. 

Barn og unges opp-

vekstsvilkår 

Se på registering av 

barnetråkk, tilgang 

på nærmiljøanlegg. 

Vurdere konsekven-

ser ved utbygging for 

nærmiljøanlegg, fri-

luftsområder og 

trygge nærområder. 

Tilgang vurderes, det 

utføres kartlegging 

gjennom barne-tråkk, 

vurderinger viderefø-

res inn i detaljregule-

ring. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

Kartlegge viktige ut-

farts- og tur-områ-

der, områder med 

støy og støv fra ulike 

virksomhet og veitra-

fikk. 

I hvilken grad tiltaket 

ivaretar muligheter 

for friluftsliv og re-

kreasjon i nærområ-

det, direkte fra bolig. 

-I hvilken grad tilta-

kene påvirker kom-

munens rus og krimi-

nalitets-forebyggende 

tiltak.  

-I hvilken grad tilta-

ket medfører støy, 

støv og annen for-

urensning. 

Ulike kartdatabaser, 

kartlegging, og ulike 

regionale og lokale 

del- og temaplaner. 

Kommunale tjenes-

ter/ 

Infrastruktur 

Viktig kommunal 

infrastruktur tilknyt-

tet VA og hovedplan 

for vann- og avløp. 

Se på skolekretser og 

nedslagsområder 

Vurdere konsekven-

ser og tilbud av kom-

munale tjenester og 

infrastruktur med 

tanke på eventuelle 

utbyggingstiltak. Så 

langt det passer bør 

arbeidet med hoved-

plan for vann og av-

løp samkjøres med 

kommuneplanens 

arealdel 

Hovedplan for vann- 

og avløp. Skolebruks-

plan. 

Analysere i forhold til 

nasjonale, regionale 

og kommunale lover 

og føringer. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

Kartlegge eksiste-

rende infrastruktur og 

behov for ny. 

Vurdere om det fin-

nes gode nok tilbud 

til myke trafikanter, 

tiltak som kreves. Se 

om eksiterende infra-

struktur krever ut-

bygging, må allerede 

planlagt på plass 

først. 

Ta i bruk eksiste-

rende kartgrunnlag 

og lokal kunnskap. 

Næringsarealer Se på områder for 

næringsareal. Kart-

legge behov for ulike 

næringstyper og plas-

sering av disse. Rett 

virksomhet på rett 

sted, med et differen-

siert tilbud. 

Hvilke ulike nærings-

typer passer ulike 

steder og hvilke kon-

sekvenser støy, lukt 

og støv kan medføre. 

Se på nærområder i 

tilknytting til næ-

ringsområder. 

Utrede behov for 

ulike handel- og næ-

ringsområder. Strate-

gisk Næringsplan. 
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Mineralressurser Se på hvordan plan-

lagte tiltak påvirker 

mineral-forekomster. 

Hva er kommunens 

ressursbehov og hva 

kan tilbys? 

Vurdere påvirkninger 

på mineralforekoms-

ter og eksisterende 

anlegg for uttak 

Kartdata hos NGU 

Tettsteds-utvik-

ling/ befolknings-

utvikling/ struktur 

Kartlegge bo-set-

ningsmønster og be-

folkningsutvikling hos 

unge og eldre. 

Vurdere bosetnings-

mønster og befolk-

ningsmønster i ulike 

områder og befolk-

nings-sammenset-

ning. 

Befolkningsanaly-

ser/prognoser, mulig-

het for fortet-

ning/spredt bebyg-

gelse. Se på regio-

nale og nasjonale fø-

ringer, temaplaner. 

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

Vurdere hvordan 

drikkevannskilder, 

nedbørsfelt og vann-

ressursene blir be-

rørt. 

Hvordan vil tiltak 

komme i eventuell 

konflikt med vannres-

sursene, Vann og 

vassdrag, inkl. 

Strandsone. 

Ulike kartdatabaser, 

VA- avdeling. 

Tema ROS Hva skal utredes 

Forurensing Tema med RADON, støy (næring og vei), 

grunnforurensning, luftkvalitet, sårbare fjor-

der (avløpsledninger m.m.) 

Klimatilpasning Tema med klimaendringer: havnivåstigning, 

overvannproblematikk, 

Levevilkår og folkehelse Tema med levekår, folkehelse, boligpolitikk 

Naturrisiko Tema med skred, løsmasser, kvikkleire, flom, 

erosjon. 

 

2.1 Konfliktnivå 

Under hvert tema brukes en fargeskala for å angi hvilken konflikt som kan forventes mellom fo-

reslått arealbruk og berørte verdier og interesser. Betydningen av farger for konsekvens framgår 

under: 

 

 Ingen negative konsekvenser 

 Middels negative konsekvenser 

 Store negative konsekvenser 
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3. INNSPILL FRA NABEITA VALGKRETS  

3.1 BOLIGFORMÅL 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-11 

Forslagsstiller Kristian Joel Karlsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 9/3 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ca. 106,1 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Området består av åpen fastmark og myr. Arealet er avsatt 

til LNF i kommuneplanens arealdel, men benyttes ikke til 

landbruk. Tomt A grenser til jordbruksareal i øst. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold.  

Trafikksikkerhet  Det er opparbeidet gang-/sykkelveg langs sørsida av Fyl-

kesveien. Området ligger på en rett strekning langs fylkes-

vegen som er oversiktlig. Fartsgrense er 60 km/t.  

Det er registrert flere ulykker på strekningen og nærmeste 

gangfelt over fylkesveien er ved Nabeita oppvekstsenter i 

vest.  

Kulturminner og kulturmiljø  Tomt C grenser til automatisk fredet kulturminne i øst. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området grenser til barnehage og idrettsanlegg i vest, ek-

sisterende boliger i øst.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Deler av tomt A inngår i kartlagt friluftsområde av viktig 

verdi. Det er ingen merkede stier innenfor området.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Grendehus ca. 0,5 km vestover. Frøya sykehjem i Hamar-

vik, ca. 2 km østover. Skole og barnehage i umiddelbar 

nærhet. Butikk og bensinstasjon i nærheten. 

Infrastruktur/ samferdsel  Gåavstand til Nabeita oppvekstsenter. Det er opparbeidet 

gang-/sykkelveg langs fylkesveien fram til oppvekstsente-

ret.  Nærmeste busstopp er på oppvekstsenteret tilgren-

sende areal A, samt Hamarvika, ca. 1,3 km østover på Fyl-

kesveien. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  
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Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Området ligger inneklemt mellom eksisterende boligbebyg-

gelse, planlagt boligbebyggelse og barnehage/skole. Bolig-

bebyggelse på de foreslått tomtene vil være i tråd med om-

kringliggende struktur.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tomt A og B består av større myrområder med flere mindre 

bekker. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at deler av tomta 

nærmest fylkesvegen vil vær ei gul støysone. Deler av tomt 

B ligger innenfor høy aktsomhetsgrad for radon. Tomt C 

ligger innenfor høy og moderat til lav aktsomhetsgrad. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området legger opp til boligbebyggelse tilgrensende eksis-

terende boliger og i umiddelbar nærhet til oppvekstsenter 

og idrettsanlegg. Det er tilrettelagt med gang-/sykkelveg 

langs hovedveien fram til oppvekstsenteret. Tiltaket ses på 

som positivt. Tiltakene medfører omdisponering av myrom-

råder. 

 

Det er ikke oppgitt type boliger eller antall boliger. Dette 

må avklares gjennom reguleringsplan. Områdene ligger i 

tilknytning til allerede utbygde arealer og vil derfor bidra til 

fortetting i tråd med planprogram. Alle tre områder i inn-

spillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-15 

Forslagsstiller Kystplan AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 8/44 Eskild Wahl 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Bolig/Småbåthavn og naustbebyggelse 

Areal (daa) 39 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 
Eiendommen ligger på Nabeita/Vikan i et LNF 

område. Det er for det meste skrinn fastmark 

men også noe innmarksbeite og fulldyrka jord 

(AR5). Det er ikke jordbruk der i dag.  

 

Det planlegges 15-20 boenheter fordelt på 

eneboliger og småhus i rekker. I tillegg 

planlegges småbåthavn med 15-20 plasser 

med tilhørende naust. Småbåthavn for 

hele området.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Forslag om småbåthavn.  

Landbruk  I NIBIO er AR5 for denne eiendommen registrert med føl-

gende: 8,7 daa fulldyrka jord, 1,1 daa overflatedyrket 

jord og 8,9 daa med innmarksbeite. Det er ikke et sam-

menhengende landbruksområde, men som beiteområde 

blir det redusert. Det resterende arealet på 20 daa er 

skrinn fastmark. Tap av fulldyrka/overflatedyrka jord og 

innmarksbeite ved utbygging. Ikke jordbruksdrift der nå.   
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Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på selve planområdet, 

men Nabbveien er registrert som artsrik veikant (lokalt 

viktig) og havområdene utafor har skjellsand (Viktig).  

Trafikksikkerhet  Sørfrøyveien er bygd ut med gang/sykkelveg nesten frem 

til Nabeita oppvekstsenter. Siste del frem til skolen byg-

ges ut nå. Fartsgrense her er 60 km/t, mens utenfor opp-

vekstsenteret er det 40 km/t og fartsdumper. Det er regi-

strert 13 ulykker på strekningen Hammarvika-Nabeita og 

ÅDT en er på 1700. Nabeitveien har 50 sone og er en lo-

kalveg med liten trafikk. Fartsgrense 30 bør vurderes ved 

utbygning av nytt område.   

 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert to automatisk fredede kulturminner i as-

keladden (Riksantikvaren). Forholdet til disse (eventuell 

fristillelse) må avklares før en utbygging.  

 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvil-

kår. For barn og unge i planlagt område vil de ha tilgang 

til friluftsområder og kort vei til skole/barnehage med til-

hørende idrettsanlegg.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Det går noen stier og tråkk gjennom området som tyder 

på noe bruk. Ikke registrert friluftsområde av kommunen. 

Småbåthavn innfor 100 metersbelte/strandsona. Turdra-

get gjennom område bør sikres gjennom eventuell regu-

lering.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er privat vannverk på Hammarvika og privat avløp. 

Det må ses på om kapasiteten er god nok til en utbygging 

på 15-20 boliger.  
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Infrastruktur/ samferdsel  Sørfrøyveien er bygd ut med gang/sykkelveg frem til Na-

beita oppvekstsenter. Det bygges nå gang/sykkelveg helt 

frem. Nabeitveien er en lokalvei som i dag betjener noen 

få boliger. Det må vurderes eventuelle oppgraderingsbe-

hov ved en utbygging av 15-20 boliger og kjøring til små-

båthavn. Hvor veg til småbåthavn skal gå er foreløpig 

uklart.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens over-

ordnede prinsipper. Kort vei til skole, barnehage, butikk, 

idrettsanlegg og gang/sykkelveg. Boliger har sjø/havut-

sikt og tilgang til småbåthavn.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger innenfor strandsona. Småbåthavn og 

naust vil kunne medføre økt privatisering i strandsonen. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Store deler av arealet lig-

ger innenfor moderat og usikker sone for radon. Utslipp i 

forbindelse med småbåthavn kan forekomme, skal for-

holde seg til forurensingsforskriftene.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens over-

ordnede prinsipper. Kort vei til skole, barnehage, butikk, 

idrettsanlegg og gang/sykkelveg. Dette er i tråd med 

overordna føringer for samordna areal og klimapolitikk 

som skal gi gode levekår og bidra positivt til folkehelsa.   

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det foreslåtte området ligger i tilknytning til etablerte bo-

ligområder, skole og barnehage og er sånn sett i tråd med 

overordnede føringer. Felles småbåthavn fremfor spredt 

naustbebyggelse er også hensiktsmessig for ikke å priva-

tisere strandsona. Eventuell fristillelse av automatisk 

freda kulturminner må avklares før utbygging kan finne 

sted. Nedbygging av landbruksjord bør unngås. Tursti bør 

ivaretas. 

 

Innspillet ses i sammenheng med andre innspill i området 

(16/2312-33). Det anbefales at det avsettes et område 

med åpning for spredt utbygging av boliger som også in-

kluderer eksisterende boliger i nærområdet. Gjennom be-

stemmelser for spredt utbygging vil hensynet til natur, 

landbruk, kulturminner og friluftsliv ivaretas.  

Grunnet begrenset utbygging vil behov for småbåt-

havn/naustbebyggelse reduseres. Det anbefales derfor at 

dette tas ut av planforslaget.  

Formannskapets innstilling   

 



 

  

 

 

 

 
 

 

12 

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-27 

Forslagsstiller Per Arne Hammer 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/4 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Næring eller bolig 

Areal (daa) 33 

 
 

Tomta er regulert til LNF i gjeldende regule-

ringsplan.  

 
 

Forslagstiller ønsker å regulere tomta til næ-

ring eller bolig, ingen konkret plan. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Tomta er registrert som fulldyrka jord. Forslagstiller opp-

lyser at det ikke benyttes til landbruk i dag. Området bru-

kes til hestebeite. 

I kommuneplanens samfunnsdel er det beskrevet som 

viktig å ta vare på dyrket mark. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

 

Trafikksikkerhet  Tomta ligger mellom Fv716 og Fv714. Begge har en farts-

grense på 60 km/t. Strekket ut fra tunellen har en farts-

grense på 80 km/t. Langs fv716 er det etablert gang-

/sykkelveg på sørsida av vegen.  Gang-/sykkelveg går 

langs fylkesveien til Nabeita oppvekstsenter 1,5 km ret-

ning vest. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området er ikke registrert som et oppholds-/rekreasjons-

område for barn og unge. 

1,5 km til nærmeste skole/barnehage. 

Det drives fritidstilbud med hest på gården. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke kartlagt som et friluftsområde.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Privat vannverk. Privat avløp. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst fra fylkesveien. Busstopp i umiddelbar nærhet 

langs fylkesveien. Gang-/sykkelvei langs fylkesveien fram 

til Nabeita oppvekstsenter. 
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Næringsarealer  Tomta kan være aktuell for næring. Det ligger allerede et 

større næringsareal med industriformål i Hammervik-

bukta. Størrelsen på den aktuelle tomta egner seg imid-

lertid ikke til arealkrevende næringer. Aktuelle formål kan 

være butikker/kontor/bevertning. Må ses i sammenheng 

med andre arealer i området som blir satt av til samme 

formål. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Boligutbygging vil være i tråd med omkringliggende struk-

turer og bidra til fortetting av etablerte boligområder. Bo-

ligutbygging må vurderes opp mot behov. Hammarvika er 

samtidig et attraktivt område.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Store deler av tomta ligger innenfor gul støysone i Sta-

tens vegvesens støyvarselkart. Tomta ligger innenfor høy 

aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. 

Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagstiller har ingen konkrete planer, men ønsker å ut-

vikle tomta til bolig eller næring. Tomta er registrert som 

fulldyrka jord som er viktig for kommunen å bevare. 

Samtidig ligger tomta sentralt i Hammarvika blant etab-

lerte boligområder og vil bidra til fortetting av et allerede 

etablert området. Hamarvik er et attraktivt område med 

nærhet til nybygd oppvekstsenter og g/s-vei. På den 

andre siden ligger tomta mellom to fylkesveier og store 

deler av tomta ligger innenfor gul støysone, som gjør 

arealet mindre egnet til boliger. 

 

Det har vært politisk fokus på tilrettelegging for nærings-

areal ikke direkte tilknyttet sjø. I kommuneplanens sam-

funnsdel beskrives det at det er ønskelig med en satsning 

på nye næringer og tilrettelegge for nye næringer. Tomta 

har en sentral beliggenhet i umiddelbar nærhet til gang-

/sykkelvei og bussholdeplass og kan egne seg til mindre 

næringer. Etablering av næring vil bidra til økt sysselset-

ting.  

 

Innspillet tilrådes ikke grunnet landbruksinteresser. Tilta-

ket ligger innenfor vedtatt reguleringsplan.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-28 

Forslagsstiller Per Arne Hammer 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/4 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Bolig eller LNF 

Areal (daa) 7 

 
 

Tomta er regulert til LNF og naturvernområde i 

gjeldende reguleringsplan. Området benyttes 

som beite for geiter. 

 
 

Forslagsstiller har ingen konkret plan, men 

ønsker å regulere tomta til LNF eller bolig 

for å ha flere muligheter. Ønsker å få fjernet 

naturvernformålet. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Tomta er registrert som fulldyrka jord, innmarksbeite og 

åpen skrinn fastmark.  

Naturmangfold  Området grenser til et større område med arter av særlig 

stor forvaltningsinteresse, blant annet dvergfalk, gråtrost 

og bergirisk. Store deler av tomta er regulert til natur-

vernområde for å skjerme terreng og strandlinje mot 

inngrep og derved sikre vegetasjonsmessige preg som 

kjennetegner landskapet. 

Halve tomta ligger innenfor strandsonen. Strandsonen 

har viktige økologiske funksjoner med spesielle leveom-

råder for planter og dyr. 

Trafikksikkerhet  Området har adkomst fra Hammarveien med en farts-

grense på 50 km/t. Vegen er en smal gårdsvei/grusveg 

som går ned til naustene i Hammarvågen. Trolig lite tra-

fikk.  

Kulturminner og kulturmiljø  Kulturminne nordøst for planområdet. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 1,5 km til nærmeste barnehage/skole. Gang-/sykkelvei 

langs fylkesveien fram til barnehage/skole.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Halve tomta ligger innenfor strandsonen. Strandsonen er 

viktig for mange typer friluftsliv; turer, bading, fiske, båt-

utfart og andre typer aktiviteter på, ved og i sjøen. 

Ridebane sør på tomta. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 VA-nett, 500 m. 
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Infrastruktur/ samferdsel  Gang-/sykkelvei og bussholdeplass langs fv716, ca. 50 m 

unna tomta. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs. 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger mellom eksisterende boligområder og er til-

taket er i tråd med omkringliggende strukturer. Samtidig 

har det blitt bygd mye boliger i Hammarvika de siste 

årene og det må vurderes om det er behov for flere.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger ved utgangen til Frøyatunnelen, store deler 

av tomta ligger derfor innenfor gul støysone. 

Store deler av tomta ligger også innenfor høy aktsom-

hetsgrad for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Deler av tomta ligger innenfor aktsomhetsområde for 

flom. 

Ingen konflikter med ras, skred, kvikkleire eller grunnfor-

hold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Naturvernområde bør bevares for å opprettholde kultur-

landskapet Frøya kjennetegnes for. Resterende areal kan 

benyttes til boligformål. Dette vil være i tråd med kom-

munens strategi om fortetting og fokus på nærhet til sjø 

og sjøutsikt. Samtidig har det blitt bygd ut mange boliger 

i Hammarvika de seneste årene og tomta må vurderes 

opp mot andre foreslåtte arealer og behovet for boliger. I 

tillegg ser området ut til blir benyttet til friluftsaktiviteter 

(ridebane) og består av dyrka mark, noe som ses på som 

viktig å bevare.  

 

Innspillet tilrådes ikke grunnet landbruksinteresser. Tilta-

ket ligger innenfor vedtatt reguleringsplan. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-30A 

Forslagsstiller Halgeir Hammer 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/11 

Dagens arealbruk LNF  

foreslått formål Bolig  

Areal (daa) Ikke oppgitt 

 
 

Tomta er regulert til LNF i gjeldende regule-

ringsplan. 

 

 
Forslagsstiller ønsker å utvide boligformålet. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  ”Plena” er registrert som bebygd areal. Område for øns-

ket boligbebyggelse er registrert som barskog.  

 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

 

Trafikksikkerhet  Tiltaket ligger langs eksisterende boliggate. Kort vei til 

gang-/sykkelveg.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området er ikke registrert som et oppholds-/rekreasjons-

område for barn og unge. 

Ca. 1,5 km til nærmeste skole/barnehage. Kort vei til 

gang-/sykkelveg. 

  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke kartlagt som et friluftsområde.  

 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Offentlig VA-nett, avstand ikke oppgitt.  

Infrastruktur/ samferdsel  ”Plena” har adkomst fra Hammarnesveien, som er privat. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Utvidelse av boligformålet til ”plena” bidrar til fortetting 

av eksisterende boligområde. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant. 
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ROS-analyse 

Forurensing  Områdene ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Områdene ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Ingen konflikter med utvidelse av boligformål til ”plena”. 

Innspillet ligger innenfor vedtatt reguleringsplan.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-30 C 

Forslagsstiller Halgeir Hammer 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/11 

Dagens arealbruk LNF og naturvernområde 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ikke oppgitt 

 
 

Tomta er regulert til LNF og naturvernområde i 

gjeldende reguleringsplan.  

 
 

Forslagsstiller ønsker å bygge 3 boliger. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Område for ønsket boligbebyggelse er registrert som bar-

skog.  

 

Naturmangfold  Området ønsket til boligformål er regulert til naturvern-

område for å skjerme terreng og strandlinje mot inngrep 

og derved sikre vegetasjonsmessige preg som kjenneteg-

ner landskapet. Store deler av området ligger også innen-

for strandsonen. 

 

For øvrig ikke registrert noe naturmangfold. 
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Trafikksikkerhet  Planlagte naust og boliger ligger langs Hammarveien. 

Veien er en blindvei som ender i naustrekke i Hammarvå-

gen. Det er en smal gårdsvei/grusvei. Grusveien går 

gjennom et gårdstun. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner innenfor tiltaksområdet, 

kulturminne i nærheten. 

 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området er ikke registrert som et oppholds-/rekreasjons-

område for barn og unge. 

Ca. 1,5 km til nærmeste skole/barnehage. Gårdsveien 

fram til gang-/sykkelveg har stor aktivitet. 

Tomtenes beliggenhet vil være nordvendt som begrenser 

lys/solforhold. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke kartlagt som et friluftsområde. Men 

strandsonen er viktig for mange typer friluftsliv; turer, 

bading, fiske, båtutfart og andre typer aktiviteter på, ved 

og i sjøen.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Privat vannverk, privat avløp. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst fra Hammarveien. Veien tar av fra fv716. Gang-

sykkelvei og bussholdeplass langs fylkesveien. Hammar-

veien er privat. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Boligutbygging vil være i tråd med omkringliggende 

strukturer og bidra til fortetting av etablerte boligområ-

der. Samtidig ligger området nordvendt med begrenset 

solforhold. Boligutbygging må vurderes opp mot andre 

innspill. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Områdene ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Områdene ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Deler av planlagt boligområde ligger innenfor aktsom-

hetsområde for flom. 

Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  De tre nye boligene er planlagt i et skogkledd bratt ter-

reng, som er regulert til naturvernområde. Området lig-

ger nordvendt med dårlig solforhold. Samtidig bidrar til-

taket til fortetting av etablerte boligområder. Innspillet 

tilrådes ikke. Området omfattes av reguleringsplan.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-31 

Forslagsstiller Halgeir Hammer 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/28 

Dagens arealbruk LNFB og LNF 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ca. 50 

 
 

Tomta er avsatt til LNFB og LNF i gjeldende 

KPA. 

 
 

Forslagstiller ønsker å bygge 10-15 enheter. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Området består av noe fulldyrka jord og skog. Forslags-

stiller opplyser at dyrkbar jord ikke blir berørt. 

 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

 

Trafikksikkerhet  Området har adkomst fra Lundeveien. Veien har en farts-

grense på 50 km/t og er en blindvei. Veien fungerer som 

adkomst til ca. 30 boliger og har trolig lite trafikk. Det er 

ikke fortau langs veien. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området er ikke registrert som et oppholds-/rekreasjons-

område for barn og unge. 

Ca. 2 km til nærmeste skole/barnehage. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området ligger innenfor kartlagt friluftsområde Stutvass-

dalen-Sistranda-Gurvikdalen, av viktig verdi. Friluftsom-

rådet er stort og tomta ligger i randsonen.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Privat vannverk, privat avløp. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst fra Lundeveien. Veien tar av fra fv716. Gang-

sykkelvei og bussholdeplass langs fylkesveien. Lunde-

veien er privat. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger utenfor tettstedsavgrensningen i kart fra 

SSB. Tiltaket vil føre til spredt boligbygging framfor for-

tetting.  
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Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant. 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Områdene ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Deler av tomta ligger innenfor høy akt-

somhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Ingen konflikter med natur, infrastruktur, ressurser osv. 

Innspillet berører noe landbruksinteresser. Tiltaket ligger 

utenfor eksisterende tettsted og boligformål åpner for 

flere antall enheter på tomta. Dette anses som uheldig på 

grunn av beliggenheten - området bidrar ikke til fortet-

ting.  

 

Deler av innspillet ligger innenfor allerede avsatt område 

til LNF FB. Det anbefales at dette området endres delvis i 

tråd med innspillet. Vestlige del av innspillet inkluderes. 

Allerede avsatt område som inkluderer landbruksjord 

fjernes fra planforslag. Antall enheter opprettholdes.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-33 

Forslagsstiller Erling Jørgensen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 8/2 og 8/16 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Boligformål 

Areal (daa) Ca. 5 dekar 

  

 
Tomteområdene er i dag avsatt til LNF i kom-

muneplanen.  

 

1, 2 og 3 som bolig 

 

4 til bolig/næring 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Tomtene ligger utenfor dyrka- eller dyrkbar mark  

Naturmangfold  Ingen spesielle registreringer for tomtene 1,3 og 4. Tomt 

2: Liten lokalitet som har en stor forekomst av marinøk-

kel (NT), og ellers fine, kalkrike lågurtenger. Lokaliteten 

ligger og vipper mellom lokalt viktig og viktig, men po-

tensialet for rødlistede, kalkkrevende beitemarkssopper 

gjør at lokaliteten blir vurdert som viktig, verdi B. 

Trafikksikkerhet  Til tomt 4; Adkomst fra fv716 (Sørfrøyveien) med farts-

grense 50 km/t og ÅDT 1700. En ulykke registrert i de 

siste 10 årene, skadegrad uskadd. 

Det er bygges nå gang-/sykkelveg langs strekningen. 

Til tomtene 1,2 og 3; Via Nabeitavegen, som er privat. 

Ingen registrerte ulykker. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Kort avstand til Nabeita oppvekstsenter. Gressbane like i 

nærheten.  
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Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke kartlagt som et friluftsområde, men sti 

over gammelskolen fra Nabeita til Hammarvika brukes 

daglig av ca. 25 personer – flere i helger og ferier. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Privat vannverk, privat avløp, 300m. 

Infrastruktur/ samferdsel  Sørfrøyveien: fartsgrense 50 km/t, ÅDT 1700. 

Bygges nå gang-/sykkelvei. 

Kort avstand til bussholdeplass. 

Næringsarealer  Regulerte næringsarealer på motsatt side av fv. 716, sør 

for tomt 4. Også innspill på utvidelse av næringsområdet. 

 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Tilgren-

sende område er regulert til boligformål. 

Mulighet for sjøutsikt. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant.  

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomtene 1,2 og 3 ligger utenfor støysoner i Statens veg-

vesens støyvarselkart. Tomt 4 ligger med direkteatkomst 

fra fv. 716. Denne blir støyutsatt. Ligger innenfor høy 

aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området anses som sentralt. Tomt 4, nær fylkesvegen 

frarådes pga direkteavkjørsel og støy. Dessuten bør ikke 

næringsområdet fragmenteres til begge sider av fylkes-

vegen. Tomt 2 har rik vegetasjon, Nær truet (NT) og om-

rådet her bør unngås nedbygd. Tomtene 1 og 3 er i tråd 

med omkringliggende struktur og kan aksepteres som del 

av spredt boligbygging. 

 

Innspillet ses i sammenheng med andre innspill i området 

(16/2312-15). Det anbefales at det avsettes et område 

med åpning for spredt utbygging av boliger som også in-

kluderer eksisterende boliger i nærområdet. Gjennom be-

stemmelser for spredt utbygging vil hensynet til natur, 

landbruk, kulturminner og friluftsliv ivaretas.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-34 

Forslagsstiller Kystplan AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 8/23 (Håkon Grytvik) 

Dagens arealbruk LNFR/bolig 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) 6,2 

Kart gjeldende plan 

 

Kart innspill 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0 Ikke relevant 

 

Landbruk  Åpen jorddekt fastmark, skog med særs høg bonitet og 1 

dekar innmarksbeiteområde vil bli berørt.  

Naturmangfold  Det er ingen registrerte arter i kartdatabasen. 

Trafikksikkerhet  Det etableres gang- og sykkelveg mellom Flatval og Na-

beita. Det bygges også ny veg mellom Nabeita og Frøya 

flyplass som skal stå ferdig høsten 2018. ÅDT på fv. 716 

er 1700. Det har vært to ulykker med skadegrad lettere 

skadd og uskadd. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert bosetningsspor fra Steinalderen. Denne 

har automatisk fredning, og det må enten gjennomføres 

arkeologisk utgravning eller området må sikres mot tiltak.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området er utbygd på sør og østsiden. Området vil bli 

mer privatisert av tiltaket, men området er ikke noe ut-

preget område for barn og unge.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Nærhet til sjø og friluftsliv er i gangavstand.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann tre meters avstand 

Infrastruktur/ samferdsel  ÅDT 1700 og fartsgrense på ny veg antas å være 80 

km/t. Eksisterende vei har 50 km/t. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Avstanden til skole, barnehage og nærbutikk er 1,5 km. 
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Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy. Mulig støy fra flyplass og mo-

torsportsenter.  

Klimatilpasning  Vind og ekstremvær er utfordringer på Frøya.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er et ønske i planprogrammet at det skal legges til 

rette for å styrke grendene og dermed anses dette pro-

sjektet som positivt. Det er kort vei til barnehage, skole 

og nærbutikk. Utvidelsen er en mindre utvidelse av alle-

rede avsatt område for boligbygging. Innspillet tilrådes 

derfor.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-43 

Forslagsstiller Erling Nordhammer 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/279 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Boligformål 

Areal (daa) 45 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 
 

 

Eiendommen ligger på Nordhammar, i LNFR 

område. 

 

 

 
 

Området markert i blått ønskes regulert til bo-

ligformål. Forslagstiller ønsker å bygge ut ene-

boliger og flermannsboliger.  
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Deler av området består av fulldyrka jord, innmarksbeite 

og myr. Resterende areal består av åpen fastmark. Ut-

bygging på det aktuelle området vil føre til tap av 1,7 daa 

fulldyrka jord, 4,5 daa innmarksbeite og ca. 23,6 daa 

myr.  

 

 

Naturmangfold  Hele det aktuelle området ligger innenfor et område regi-

strert med flere arter av særlig stor forvaltningsinteresse.  

Store deler av området består av myr, som er en priori-

tert naturtype som må undersøkes for naturmangfold.  

Trafikksikkerhet  Området ligger ved fv714 med en fartsgrense på 80 km/t 

forbi det aktuelle området, 60 km/t sørvestover. Veien 

har en ÅDT på 1 940 (2017) og ingen gang-/sykkelveg i 

dag. Det er planlagt gang-/sykkelveg langs hele strek-

ningen.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvil-

kår. For barn og unge i planlagt område vil de ha tilgang 

til friluftsområder og området grenser til eksisterende bo-

ligområder. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke kartlagt som et friluftsområde men ligger 

nær strandsonen. Viktig å tilrettelegge for tilgjengelighet 

til sjø. 

 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA-nett på nabotomten.  

Infrastruktur/ samferdsel  Det er ca. 2,5 km til Nabeita oppvekstsenter og ca. 3 km 

til Sistranda barne- og ungdomsskole.  

Ca. 400 m til nærmeste busstopp langs fv714. Fra buss-

stoppet er det bygd ut gang-/sykkelvei fram til Nabeita 

oppvekstsenter. Det er planlagt gang-/sykkelvei nordover 

til Sistranda. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens over-

ordnede prinsipper om utbygging i eksisterende områder 

langs gang-/sykkelveier. Kort vei til skole, barnehage, bu-

tikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg. Boliger vil få 

sjø/havutsikt.  
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Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger ca. 100 meter fra sjøen. Viktig å tilrette-

legge for tilgjengelighet til strandsonen. 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Deler av området ligger innenfor høy aktsomhetssone for 

radon. Deler av området i nord ligger innenfor gul støy-

sone. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens over-

ordnede prinsipper.  

  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

Området ligger høyt og ut mot sjøen, trolig svært vindut-

satt. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det foreslåtte området ligger i tilknytning til etablerte bo-

ligområder, skole og barnehage og er sånn sett i tråd med 

overordnede føringer. Utbygging vil føre til tap av jord-

bruksareal og beite, og store deler av området består av 

myr. Utbygging på jordbruksareal bør unngås. Innspillet 

tilrådes ikke.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-56 

Forslagsstiller Frode Riiber 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/8 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Boligformål 

Areal (daa) 70 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 

Eiendommen ligger på Nordhammar, i LNFR 

område i kommunedelplanen og kommunepla-

nen.  

 

 
Området ønskes regulert til boligformål. For-

slagstiller ønsker å bygge 50-60 enheter.   

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Området består av åpen skrinn fastmark og myr. Delen 

som har beitemark og dyrka mark er ikke en del av plan-

forslaget. Store deler av området brukes til beiteområde i 

dag.  

 

Naturmangfold  Hele det aktuelle området ligger innenfor et område regi-

strert med flere arter av særlig stor forvaltningsinteresse. 

Vegetasjonstypen er kystlynghei og har et rikt artsmang-

fold, spesielt av fugler. Store deler av området består av 

myr, som er en prioritert naturtype som må undersøkes 

for naturmangfold.  

Trafikksikkerhet  Området ligger ved fv714 med en fartsgrense på 80 km/t 

forbi det aktuelle området, 60 km/t sørvestover. Veien har 
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en ÅDT på 1 940 (2017) og ingen gang-/sykkelveg i dag. 

Det er planlagt gang-/sykkelveg langs hele strekningen.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvil-

kår. For barn og unge i planlagt område vil de ha tilgang til 

friluftsområder. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Et større sammenhengende område, med flere merkede 

turstier. Det går stier til og fra trimhytter både på Nesset, 

Sistranda og Nabeita. Fiskevann, skøyteis på blant annet 

Hammarvatnet og Årlidalsvannet. Ellers brukes også områ-

det til bærplukking og jakt. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er privat vann og avløp på nabotomten.  

Infrastruktur/ samferdsel  Det er ca. 2,5 km til Nabeita oppvekstsenter og ca. 3 km 

til Sistranda barne- og ungdomsskole.  

Ca. 400 m til nærmeste busstopp langs fv714. Fra buss-

toppet er det bygd ut gang-/sykkelvei fram til Nabeita 

oppvekstsenter. Det må sikres trygg krysning av fylkesvei. 

Det er planlagt gang-/sykkelvei nordover til Sistranda. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens overord-

nede prinsipper om utbygging i eksisterende områder 

langs gang-/sykkelveier. Kort vei til skole, barnehage, bu-

tikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg. Boliger vil få 

sjø/havutsikt.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger ca. 100 meter fra sjøen. Viktig å tilrette-

legge for tilgjengelighet til strandsonen. 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Deler av området ligger innenfor høy aktsomhetssone for 

radon. Deler av området i nord ligger innenfor gul støy-

sone. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens overord-

nede prinsipper.  

  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

Området ligger høyt og ut mot sjøen, trolig svært vindut-

satt. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det foreslåtte området ligger i ytterkant av etablerte bolig-

områder, skole og barnehage. Utbygging vil føre til tap av 

myr som er en prioritert naturtype. Området innehar stort 

biologisk mangfold. Arealet er i dag ubebygd. Grunnet 

arealreserver, samt landbruksinteresser og hensynet til 

myr-område, tilrådes innspillet ikke.  

 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-63A 

Forslagsstiller Trude Hvalryg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/30 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 25,5 (totalt alle tre områdene) 

 
Område 2 i innspillet ligger innenfor LNFR 

areal, delvis innenfor hensynssone for 

Hammarvatnet og LNFB. 

 
Forslagsstiller ønsker å bygge ut ca. 10 boliger 

fordelt på de tre foreslåtte områdene. Det er ikke 

oppgitt hvor mange enheter innenfor hver enkelt. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  En liten del av tomta er registrert som innmarksbeite. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Lyngåsveien som går opp mot 

Hammarvatnet. Veien har en fartsgrense på 50 km/t, 

betjener et fåtall boliger, trolig lite trafikk.  

 

Kort avstand til fylkesveien med gang-/sykkelveg.  

Kulturminner og kulturmiljø  Et kulturminne nord for tomta. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Kort vei til Nabeita oppvekstsenter med barnehage og 

skole. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Tomta ligger innenfor friluftsområdet Stutvassdalen-

Sistranda-Gurvikdalen av viktig verdi. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er kommunalt VA-nett 100-300 m unna.  

Infrastruktur/ samferdsel  Kort avstand til bussholdeplass langs fylkesveien. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger utenfor tettstedsavgrensningen i kart fra 

SSB. Tiltaket vil føre til spredt boligbygging framfor for-

tetting. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Deler av tomta ligger innenfor hensynssone for 

Hammarvatnet. 
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ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er i tråd med overordnede føringer, men ligger i 

et område med spredt boligbebyggelse. Det anbefales å 

endre allerede avsatt område for spredt utbygging 

framfor å avsette til boligformål. Ses i sammenheng med 

innspill 16/2312-31. Påvirkning av landbruksareal, samt 

hensynssone drikkevann bør unngås.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-63B 

Forslagsstiller Trude Hvalryg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/30 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 25,5 (totalt alle tre områdene) 

 
 

Område 3 i innspillet ligger innenfor LNFB i 

gjeldende KPA. 

 
Forslagsstiller ønsker å bygge ut ca. 10 

boliger fordelt på de tre foreslåtte områdene. 

Det er ikke oppgitt hvor mange enheter 

innenfor hver enkelt. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Tomta består av beite, overflatedyrka jord og fulldyrka 

jord. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Lyngåsveien som går opp mot 

Hammarvatnet. Veien har en fartsgrense på 50 km/t, 

betjener et fåtall boliger, trolig lite trafikk.  

 

Kort avstand til fylkesveien med gang-/sykkelveg.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Kort vei til Nabeita oppvekstsenter med barnehage og 

skole. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Tomta ligger innenfor friluftsområdet Stutvassdalen-

Sistranda-Gurvikdalen av viktig verdi. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er VA-nett 100-300 m unna.  

Infrastruktur/ samferdsel  Kort avstand til bussholdeplass langs fylkesveien. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger utenfor tettstedsavgrensningen i kart fra 

SSB. Tiltaket vil føre til spredt boligbygging framfor for-

tetting. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant. 
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ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket medfører nedbygging av jordbruksareal, som ikke 

er ønskelig. Anbefales at dagens formål LNF FB tas ut og 

endres i tråd med innspill 16/2312-63A og 16/2312-31.   

Formannskapets innstilling   

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-63C 

Forslagsstiller Trude Hvalryg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/30 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 25,5 (totalt alle tre områdene) 

 

 

Område 3 i innspillet ligger innenfor LNFB. 

 
Forslagsstiller ønsker å bygge ut ca. 10 

boliger fordelt på de tre foreslåtte områdene. 

Det er ikke oppgitt hvor mange enheter 

innenfor hver enkelt. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Tomt er fulldyrka jord. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Lyngåsveien som går opp mot 

Hammarvatnet. Veien har en fartsgrense på 50 km/t, 

betjener et fåtall boliger, trolig lite trafikk.  

 

Kort avstand til fylkesveien med gang-/sykkelveg.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 
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Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Kort vei til Nabeita oppvekstsenter med barnehage og 

skole. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Tomta ligger innenfor friluftsområdet Stutvassdalen-

Sistranda-Gurvikdalen av viktig verdi. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er VA-nett 100-300 m unna.  

Infrastruktur/ samferdsel  Kort avstand til bussholdeplass langs fylkesveien. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tomta ligger utenfor tettstedsavgrensningen i kart fra 

SSB. Tiltaket vil føre til spredt boligbygging framfor for-

tetting. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant. 

 

 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire 

eller grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket medfører nedbygging av jordbruksareal, som ikke 

er ønskelig. Anbefales at dagens formål LNF FB tas ut og 

endres i tråd med innspill 16/2312-63A og 16/2312-31.   

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-92 

Forslagsstiller Hallgeir Hammer 

Gnr/Bnr (Grunneier) Ansgar E. Hammer 

Dagens arealbruk LNFR -Turområde/vanntank/linkstasjon 

foreslått formål 10 boliger 

Areal (daa) Ca. 24 

 
Området er i dag avsatt til LNFR og ligger 

delvis innenfor Hensynssone for Hammarvat-

net. Området består av et vannbasseng og 

en linkstasjon. Området benyttes til frilufts-

liv.  

 
Forslagstiller ønsker å avsette området til 

boliger. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Området består av åpen fastmark. Arealet er avsatt til 

LNF i kommuneplanens arealdel, men benyttes ikke til 

landbruk. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold.  

Trafikksikkerhet  Adkomst til området må opparbeides til riktig standard. 

Det er viktig med gode forbindelser for gående og syk-

lende. Tiltaket medfører krysning av fylkesveien.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ingen registrerte kulturminner i området. Det er 

registrert kulturminner rett utenfor planområdet.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området har avstand på ca. 1 km til barnehage, skole og 

idrettsanlegg. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Hele planområdet inngår i kartlagt friluftsområde av vik-

tig verdi. Det er en del merkede stier innenfor området. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Grendehus ca. 1,5 km vestover. Frøya sykehjem i Ham-

marvika, ca. 2 km østover. Det er etablert høydebasseng 

og radio/telemast på tomta. Det skal bygges nytt høyde-

basseng på Bergheia. 

Infrastruktur/ samferdsel  Gåavstand til Nabeita oppvekstsenter. Det er opparbeidet 

gang-/sykkelveg langs fylkesveien fram til barnehage og 

skole.  Nærmeste busstopp er Hamarvika, ca. 1,3 km 

østover på Fylkesveien. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  
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Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Området ligger tett opp til planlagt boligbebyggelse.  

Hamarvika er ei grend i sterk vekst.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at planområdet 

ligger utenfor støysonen. Området ligger innenfor høy 

aktsomhetsgrad for radon.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det legges opp til at området skal opparbeides med 10 

boligenheter. Utbyggingen kan bygge ned viktig frilufts-

område.  

Området benyttes i dag til høydebasseng og linkstasjon. 

Det skal også bygges nytt høydebasseng i nærområdet. 

For å sikre arealer til kommunal infrastruktur tilrådes det 

at innspillet ikke tas inn i planforslaget. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-93, 94 og 95 

Forslagsstiller Frøy Eiendom 

Gnr/Bnr (Grunneier) 9/1 (Bjarne Ulrik Johansen), 9/14 (Viviann 

Hammervik), 10/15 (Arnt Tore og Heidi Skars-

våg) 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ca. 119 

 
Området er i dag regulert til LNFR. 

 

Forslagstiller ønsker å bygge boliger på tre 

eiendommer sentralt i Hammarvika 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Området består av åpen fastmark og myr. Arealet er avsatt 

til LNF i kommuneplanens arealdel, men benyttes ikke til 

landbruk. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold.  

Trafikksikkerhet  Det er opparbeidet gang-/sykkelveg langs sørsida av Fyl-

kesveien. Området ligger på en rett strekning langs fylkes-

vegen som er oversiktlig. Fartsgrense er 60 km/t. Det må 

etableres trygg krysning over fylkesveien til g/s-vei. 

Det er registrert flere ulykker på strekningen og nærmeste 

gangfelt over fylkesveien er ved Nabeita oppvekstsenter i 

sørvest.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det ligger to automatisk fredet kulturminner i planområdet 

på eiendom 9/1. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området har kort avstand til barnehage, skole og idrettsan-

legg i sørvest. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Hele planområdet inngår i kartlagt friluftsområde av viktig 

verdi. Det er en del merkede stier innenfor området. Disse 

bør ivaretas. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Grendehus ca. 0,5 km vestover. Frøya sykehjem i Hamar-

vik, ca. 2 km østover.  

Infrastruktur/ samferdsel  Gåavstand til Nabeita oppvekstsenter. Det er opparbeidet 

gang-/sykkelveg langs fylkesveien fram til barnehagen og 
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skolen.  Nærmeste busstopp er Hamarvika, ca. 1,3 km øst-

over på Fylkesveien. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Området ligger tett opp til eksisterende boligbebyggelse og 

planlagt boligbebyggelse. Boligbebyggelse på de foreslått 

tomtene vil være i tråd med omkringliggende struktur.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Deler av området består av myrområder med mindre bek-

ker.  

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at planområdet 

ligger utenfor støysonen. Området ligger innenfor høy akt-

somhetsgrad for radon.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området legger opp til boligbebyggelse tilgrensende eksis-

terende boliger og nærhet til barnehage, skole og idretts-

anlegg. Det er tilrettelagt med gang-/sykkelveg langs ho-

vedveien fram til skole og barnehage. Det må tilrettelegges 

for trygg krysning av fylkesveien til g/s-vei. Tiltaket ses på 

som positivt. 

 

Det er viktig at det gjennomføres tiltak for kulturminner i 

tråd med kulturminneloven. Det er også viktig at turstiene i 

området bevares.  

Grunnet planlagt utbygging av kommunal infrastruktur til-

rådes det at området reduseres til å omfatte deler av 

g.nr./br.nr. 9/1 og 9/14. G.nr./b.nr. 10/15 tas ut av plan-

forslaget.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-111 

Forslagsstiller Norconsult 

Gnr/Bnr (Grunneier) 8/301 (Sigbjørn Larsen) 

Dagens arealbruk Fritidsbolig 

Foreslått formål Bolig og vegforbindelse  

Areal (daa)  

Kart dagens situasjon  

 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Dette er en reguleringsendring som må vurderes ved en 

endring av reguleringsplan. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-126 

Forslagsstiller Kim Krutvik Lund 

Gnr/Bnr (Grunneier) 9/8 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Bolig og næring 

Areal (daa) 44 daa bolig og 23 daa næring 

Kart dagens situasjon Kart framtidig planlagt situasjon 

 

Området ligger vest for Hammarvika, på sørsi-

den av Sørfrøyveien. I gjeldende KPA er områ-

det regulert som eksisterende LNFR.  

 

Planområdet foreslås brukt delvis til næringsfor-

mål og delvis til bolig. Foreslått næringsareal er 

på 23 daa, og boligareal 44 daa.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  

 

AR5 fra NIBIO viser at planområdet dekker ca. 7 daa fulldyrka jord, 

ca. 9 daa overflatedyrka jord og ca. 11 daa innmarksbeiteområde. 

Forøvrig består området først og fremst av åpen skrinn fastmark.  
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Naturmangfold  Det er ikke registrert statlig vernede naturområder som berøres av 

planforslaget. Det er ikke registrert viktige eller svært viktige naturty-

per som berøres. Det er observert flere fuglearter av særlig stor for-

valtningsinteresse og en truet fugleart (Storspove) som raster i områ-

det.  

Trafikksikkerhet  Boligområdet ligger innen kort gangavstand fra Nabeita oppvekstsen-

ter med skole og barnehage. Sørfrøyveien må krysses for å nå fram til 

oppvekstsenteret. Det er etablert trygt krysningspunkt med 40 km/t 

fartsgrense og fysisk fartsdemping.  

Utbygging av boliger og næringsareal vil gi økt trafikk i Sørfrøyveien. 

Trafikkbidrag fra næringsvirksomhet vil være avhengig av typen næ-

ring som etableres.  

Fartsgrensen på Sørfrøyveien forbi planområdet er delvis 40 og delvis 

60 km/t. Det er registrert en trafikkulykke med lettere personskade i 

siste 10- årsperiode rett vest for Nabeita oppvekstsenter. 

Kulturminner og kul-

turmiljø 

 Det er ikke registrerte kulturminner eller kulturmiljø innenfor planom-

rådet eller i umiddelbar nærhet.  

Barn og unges opp-

vekst-vilkår 

 Det ligger en mindre idrettsplass i umiddelbar nærhet til boligområdet. 

Ved Nabeita oppvekstsenter er det registrert to lekeplasser og et 

større idrettsanlegg.  

Folkehelse/ Frilufts-

liv 

 Det er ikke registrert at planområdet brukes til friluftsaktiviteter. Til-

rettelagt gang- sykkeltilbud langs Sørfrøyveien, lekeplasser, nær-

idrettsanlegg og større idrettsanlegg legger til rette for å gå eller sykle 

i forbindelse med hverdagsaktivitet, og aktiv fritid.  

Kommunale tjenes-

ter/ 

Infrastruktur 

 Det er opplyst om at avstanden fra planområdet til privat vann/av-

løpsnett er ca. 300 m. Boligområdet har umiddelbar nærhet til kom-

munale tilbud som skole og barnehage.  

 

Infrastruktur/ sam-

ferdsel 

 Innspillet ligger i tilknytning til allerede etablert g/s-vei, samt den som 

bygges nå.  

Tilgang til butikk via G/S-vei nordover. Det er etablert avkjørsler som 

må vurderes ved tiltaket.  

Næringsarealer  Planforslaget innebærer økning av næringsareal i tilknytning til eksis-

terende næringsområde (Nabeita industriområde). Det er ikke beskre-

vet hvilken type næring som planlegges, men siden næringsområdet 

ligger tett på eksisterende og planlagte nye boliger må det planlegges 

for å unngå negative konsekvenser i form av støy, støv eller trafikkbe-

lastning.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser innenfor planområdet.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvik-

ling/ struktur 

 Tiltaket ligger innenfor det definerte tettstedet Hamarvika. Nye boliger 

vil ligge innen kort avstand fra eksisterende skoler og barnehager og 

innen gangavstand fra nødvendige servicetilbud. Nye næringsarealer 

er en utvidelse av regulert industriområde, og vil kunne bidra med nye 

arbeidsplasser innenfor tettstedet.  

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

0 Ikke relevant. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Deler av området ligger innenfor høy aktsomhetssone for Radon. 

Avbøtende tiltak for bygging av boligbebyggelse må avklares 

gjennom byggesak. Planlagt område for bolig ligger berøres ikke 

av Statens vegvesens støyvarslingskart.  
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Klimatilpasning  Ingen spesielle forhold registrert.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesiell innvirkning på levevilkår og folkehelse fra boliger. 

Næringsvirksomhet kan ha negativ innvirkning på eksisterende og 

framtidige boliger.  

Naturrisiko   Ingen spesielle farer knyttet til skred, flom eller annen naturrisiko 

registrert.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Næring: Endring fra LNFR til næring vil medføre bortfall av jord-

bruksareal i form av dyrka mark og beiteområder. Dette må iva-

retas gjennom regulering av området. Avsatt areal til næring gir 

et større sammenhengende nærings/ industriområde sammen 

med det regulerte Nabeita industriområde i vest, noe som er i 

tråd med vedtatt planprogram. Næringsvirksomhet kan gi ulem-

per for eksisterende og framtidig boligbebyggelse i form av støy, 

støv og økt trafikk avhengig av hvilken type næring som etable-

res. Gjennom reguleringsplan bør det settes rammer for type 

virksomhet, driftstid, buffersoner mot boligområder m.m., for å 

begrense eventuelle konflikter mellom arealbruk. 

 

Bolig: Endring fra LNFR til bolig vil medføre bortfall av jordbruks-

areal i form av dyrka mark og beiteområder. Dette må ivaretas 

gjennom en regulering. Boligområdet grenser til et regulert bolig-

område i sørøst, samt innspill 16/2312-11. Dette ses i sammen-

heng og vurderes som en fortetting i allerede utbygd område.  

 Området ligger godt til rette for at barn kan gå eller sykle til sko-

len. Boligutbygging i Hammarvika tettsted, innen gang- sykkelav-

stand til lokalt servicetilbud vil bidra til å styrke tettstedets funk-

sjoner. 

Innspillene tilrådes. 

 

Formannskapets innstil-

ling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-134 

Forslagsstiller Aina Taraldsen Sandvik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 8/260 

Dagens arealbruk Bolig 

Foreslått formål Bolig  

Areal (daa)  

Kart dagens situasjon  

 

Ønsker å fradele eiendommen. Området er av-

satt til bolig i eksisterende plan.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet er i tråd med gjeldende arealplan. Fradeling av 

eiendom gjennomføres gjennom en byggesak. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-135 (102,127) 

Forslagsstiller Hurran Villsau 

Gnr/Bnr (Grunneier) 8/6 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Boligformål 

Areal (daa) Ikke oppgitt 

  

 
Området er i dag regulert til LNF og benyttes 

til beite.  
 

 

 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for 3 ene-

boliger.  

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Deler av tomta består av overflatedyrka jord og benyttes 

i dag til beiteområde. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra fv716 (Sørfrøyveien) med fartsgrense 50 

km/t og ÅDT 1700. En ulykke registrert i de siste 10 

årene, skadegrad uskadd. 

Det er gang-/sykkelveg under bygging langs strekningen. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Kort avstand til Nabeita oppvekstsenter. Gressbane like i 

nærheten.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke kartlagt som et friluftsområde.  

Kommunale tjenester/  Oppgitt VA-nett, 300m. 
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Infrastruktur 

Infrastruktur/ samferdsel  Sørfrøyveien: fartsgrense 50 km/t, ÅDT 1700. 

Gang-/sykkelvei under bygging. 

Kort avstand til bussholdeplass. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Tilgren-

sende område er regulert til boligformål. 

Mulighet for sjøutsikt. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant.  

 

 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart. Ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området anses som sentralt og tiltaket er i tråd med om-

kringliggende struktur. Dyrka jord bør unngås. Formåls-

grensen legges derfor utenom dyrka jorda. Det anbefales 

å se på høyere utnyttingsgrad ved regulering av området. 

Innspillet innebærer en mindre utvidelse av allerede av-

satt og utbygd område. Det innstilles positivt til innspillet.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-142 

Forslagsstiller Arve Hammernes  

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/260 

Dagens arealbruk Bolig (Regplan) 

Foreslått formål Bolig  

Areal (daa)  

Kart dagens situasjon  

 
Avsatt til boligbebyggelse allerede.  

Ønsker å bygge en ekstra boligenhet på eiendommen 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet er i tråd med gjeldende arealplan. Dette inn-

spillet vil bli behandlet som byggesak. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-153 

Forslagsstiller Sigurd Bekken 

Gnr/Bnr (Grunneier) 5/7, 5/12, 5/165 

Dagens arealbruk LNFR areal for spred bolig- fritids eller næ-

ringsbebyggelse, mv. og LNFR 

Foreslått formål LNFR areal for spred bolig- fritids eller næ-

ringsbebyggelse, mv 

Areal (daa) Mangler opplysninger i innspill 

Kart gjeldende plan kart for nytt formål 

 

Området ligger på Bekken og er i dag regulert 

til LNFR og LNFR spredt bolig- fritids- eller 

næringsbebyggelse med mer.  

Forslagstiller ønsker å bygge nærmere sjøen. 

Han vil flytte grensen fra 100 meter til 35 

meter fra sjøen. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Ingen kjente konflikter 

Landbruk  

 
Området er registrert som innmarksbeite og åpen skrinn fast-

mark. 

Naturmangfold  Registrert med naturtype Skjellsand som har en svært viktig 

verdi.  

Trafikksikkerhet  Avkjøring i dag fra Fillingsnesveien. Fillingsnesveien har en 

ÅDT på 40 og fartsgrense på 80 km/t (Vegvesen.no)  

Kulturminner og kultur-

miljø 

 En bolig er SEFRAK registrert (fra 1800 tallet). 

Ingen konflikt.   
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Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Ved utbygging av boliger vil avstand til skole og barnehage 

være stor. Rundt 10 km. Det går skolebuss.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er registrert friluftsområde (FK00004571 Fillings-

neset/Storhallaren) registrert som Strandsone med tilhørende 

sjø og vassdrag. Beskrives som Fin badeplass med et kvenn-

hus, rester etter et tidligere ishus, fritidsbebyggelse. Aunvå-

gen er en fin badeplass med stor snuplass.  

 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann. Privat avløpsanlegg.  

Infrastruktur/ samferdsel  Fillingsnesveien har en ÅDT på 40 og fartsgrense på 80 og 50 

km/t (Vegvesen.no) 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Ingen kjente ressurser.  

Tettsteds-utvikling/ be-

folknings-utvikling/ struk-

tur 

 Tilgang til tomter nærmere sjøen kan være positivt for de som 

ønsker å bosette seg på Frøya. Området består i hovedsak av 

fritidsbebyggelse men også noen boligområder, tiltaket vil 

sånn sett passe inn.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket ligger innenfor 100-meterssonen. Området har alle-

rede en del bebyggelse med boliger, naust og småbåthavn i 

strandsonen.  

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Hele Frøya er i kartbasen merket av for radonforurens-

ning.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Tilgang til fritidsboliger og bolig kan være positivt for de 

som ønsker å bosette seg på Frøya.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire og 

grunnforhold.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagstiller ønsker å kunne bygge nærmere sjøen. Om-

rådet bærer i dag preg av å være bebygd og innspillet vil 

i så måte bidra til fortetting. Det er viktig at det gjøres 

naturlig for mennesker å bevege seg langs strandsonen. 

Det anbefales derfor at byggegrense settes til 50 m fra 

sjø. Området avgrenses til å gjelde overfor avsatt naust-

bebyggelse i gjeldende plan.   

Formannskapets innstilling   
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3.2 Fritidsbolig 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-6 

Forslagsstiller Kystplan AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 4/1 (Ytterneset Invest AS v/ Sigurd Bekken) 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Fritidsbebyggelse 

Areal (daa) 218 

Kart gjeldende plan 

 

Kart innspill 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0 Ikke relevant 

 

Landbruk  6 dekar beiteområde vil bli berørt.  

Naturmangfold  

 
Det er registrert et område nord i planområdet hvor kyst-

humle og storspove er nært truet 

Trafikksikkerhet  Det er ikke gang og sykkelveg eller fortau på noen del av 

strekningen fra Storhallaren til Fillingsnes. Hele traséen 

fra Storhallaren er smal og svingete. 

 

Mellom Storhallaren og Avløysa er det registrert to ulyk-

ker, en med uskadd person og en med 2 alvorlig skadde. 

Strekningen Avløysa – Fillingsnes er kommunal veg. Det 

foreligger ikke registrerte ulykker på denne strekningen. 

Fylkesvegen er asfaltert fram til Avløysa. Videre er kom-

munal veg av grusveg. 

Noen hundre meter fra Storhallaren er fartsgrensen 80 

km/t, mens øvrig del av fylkesvegen har 50 km/t. Kom-

munal veg har 80 km/t (ref. vegkart.no) 
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Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturland-

skap, men det er registrert bosetningsområder fra yngre 

steinalder nord for planområdet. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 I dag er dette området i liten grad utbygd. Benyttes som 

badeområde. Området vil bli mer privatisert av tiltaket.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Store turområder uten tilrettelegging. Utbygging kan 

medføre mer forurensing fra støy og støv, samt nedbyg-

ging av kvalitetsrike friluftsområder for allmennheten. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 2 meter fra området. 

Infrastruktur/ samferdsel  Filingsnesveien: ÅDT 40 og fartsgrense 50 og 80 km/t.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Avstanden til skole, barnehage og nærbutikk er 11 km. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Innspillet ligger i hovedsak innenfor strandsonen. Tiltaket 

vil medføre privatisering.  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy.  

Klimatilpasning  Eiendommen ligger på en kote fra 0-20 moh. Det er liten 

fare for skader fra havnivåstigning. Fritidsbebyggelse 

som ligger mot sjø må i så fall ha bygningskonstruksjoner 

over kote + 3 moh. 

Levevilkår og folkehelse  En større utbygging langs Fillingsnesvegen bør sees i 

sammenheng med hva som er tålegrense for vegen. Det 

er registrert få trafikkulykker. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er et ønske i planprogrammet at det skal legges til 

rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging i 

nærhet til sjø og havutsikt. Med bakgrunn i hensynet til 

naturmangfold, strandsone, friluftsliv og landskap, samt 

arealreserver i området frarådes innspillet.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-119 

Forslagsstiller Lars N. Flaahammer 

Gnr/Bnr (Grunneier) 5/1 

Dagens arealbruk Fritidsbebyggelse 

foreslått formål Fritidsbebyggelse 

Areal (daa) 72 

  

 

 

 

Forslagsstiller ønsker at byggegrense for sjø settes til 30 

meter for allerede avsatt område for fritidsbebyggelse.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Området benyttes til sauebeite i dag.  

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

Trafikksikkerhet  Ikke gang- og sykkelveg langs Fillingsnesveien. Lav tra-

fikkmengde, ÅDT 110. Fartsgrense er 80 km/t forbi plan-

området, men går over til 50 km/t mot vest.   

Kulturminner og kulturmiljø  Innenfor området er det registrert automatisk fredet kul-

turminne. Området må avklares mot kulturminnemyndig-

het gjennom reguleringsprosess.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen spesielle. 

 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området ligger sjønært og ligger innenfor det kartlagte 

friluftslivsområdet Fillingsneset/Storhallaren. Området er 

ikke nevnt spesielt i kartleggingen. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Ikke relevant  

Infrastruktur/ samferdsel  Offentlig vann- og avløpsnett i umiddelbar nærhet, langs 

Fillingsnesveien.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Ikke relevant. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger innenfor strandsonen. På grunn av topo-

grafien i området anses flom som mindre sannsynlig.  
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ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å legge inn byggegrense mot sjø på 

30 meter. Denne er i gjeldende plan 50 m. 

Området er i dag ubebygd og åpner for ett stort antall 

enheter. Det ligger i dag store arealreserver for fritidsfor-

mål innen kommunen og strekningen Hallaren - Fillings-

neset. På bakgrunn av dette anbefales det at avsatt om-

råde i gjeldende plan tas ut og innspillet ikke tas til følge.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-133 

Forslagsstiller Beathe Sandvik Meland 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/33 

Dagens arealbruk LNF/beite for villsau 

foreslått formål Fritidsbebyggelse 

Areal (daa) 20 

  

 
Området er i dag regulert til LNF og benyttes 

til beite for villsau. Tomta ligger delvis innenfor 

hensynssonen til Hammarvatnet. 

 

 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for 8-

10 hytter/fritidsboliger. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Tomta består både av fulldyrka jord og innmarksbeite. 

Forslagsstiller opplyser at dyrka jorda ikke vil bli berørt 

og vil bli leid ut til grasproduksjon. Det opplyses at kon-

trakt for sauebeite utgår i 2020. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 
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Trafikksikkerhet  Adkomst fra fv714 (Nordfrøyvegen) med fartsgrense 60 

km/t og ÅDT 1940. En ulykke registrert i de siste 10 

årene.  

Det er planlagt gang-/sykkelveg langs strekningen. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Tomta ligger innenfor kartlagt leke- og rekreasjonsom-

råde av viktig verdi.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Tomta ligger innenfor friluftsområdet Stutvassdalen-Sist-

randa-Gurvikdalen av viktig verdi: 

Et større sammenhengende område, med flere merkede 

turstier. Det går stier til og fra trimhytter både på Nesset, 

Sistranda og Nabeita. Fiskevann, skøyteis på blant annet 

Hammarvatnet og Årlisvannet. Ellers brukes også områ-

det til bærplukking og jakt. 

Attraktive friluftsområder anses som positivt ved utbyg-

ging av fritidsboliger.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Opplyses at området innen kort tid vil ha enkel tilknyt-

ning til vannforsyning i forbindelse med ny hovedvann-

ledning som legges fra Nordhammarvika via Hammarvika 

til Nordskaget. 

Infrastruktur/ samferdsel  Nordfrøyvegen: fartsgrense 60 km/t, ÅDT 1940. 

Planlagt gang-/sykkelvei. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tiltaket ligger i LNF-område like utenfor Hammarvika. Til-

taket er i tråd med kommunens ønske om å legge til 

rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging med 

nærhet til sjø, samt havutsikt. Samtidig er Hamarvik ei 

grend i sterk vekst og anses som ett pressområde for bo-

ligbygging.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Ligger innenfor hensynssone til Hammarvatnet.  

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er i tråd med kommunens ønske om å legge til 

rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging med 

nærhet til sjø, samt havutsikt. Samtidig er Hamarvik ei 

grend i sterk vekst og anses som ett pressområde for bo-

ligbygging. Det vurderes at det ikke er ønskelig med 

funksjonsblanding innenfor pressområdene i kommunen. 

Innspillet anbefales ikke.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-149 

Forslagsstiller Ann Kristin Kristoffersen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 8/1 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Fritidsboliger/hytter 

Areal (daa) 100 dekar 

  

 

Området er i dag avsatt til LNFR. Ligger 

innenfor 100m avstand til sjø.  

 
Forslagsstiller ønsker å bygge flere hytter innen-

for det lilla arealet. Grensa ligger noe nærmere 

sjø enn 100 meter. 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 
Området består i hovedsak av åpen fastmark som brukes 

til beite. 

Naturmangfold  Ikke spesielle registreringer i Naturbase. 

Trafikksikkerhet  Innspillet ligger i nærheten av Nabeitveien. Tiltaket vil 

medføre økt belastning på veien.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området inngår i friluftsområde med gode kvaliteter. Her 

er flere stier i kupert sjønært terreng. 
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Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er en del av friluftsområde og det går flere 

stier gjennom området. Området er kupert og har høyde-

punkt/koller som gir god utsikt. Tiltaket kan begrense all-

mennhetens tilgang.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Ikke offentlig VA. Det går strømlinjer gjennom området. 

Infrastruktur/ samferdsel  Ikke tilknyttet vei. Nabeitvegen er privat og det fram-

kommer ikke om området har vegrett over nabo til 

denne, evt om det foreligger annen utløsning av atkomst. 

Næringsarealer  Det ligger næringsområde nord for området. Dersom 

dette utvides eller utvikles kan det oppstå interesse-

motsetninger/konflikter. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Området er under utvikling og utbygging. Noe er helårs-

boliger og noe er fritidsboliger. Usikkert hvor gunstig det 

er med funksjonsblandinger. Tiltaket er i tråd med om-

kringliggende struktur. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket ligger innenfor strandsonen. Naust bidrar til pri-

vatisering av strandsonen.  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Området ligger utenfor aktsomhetsområde for flom og 

stormflo. Området kan være vindutsatt, men ikke mer 

enn vanlig. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er i tråd med kommunens ønske om å legge til rette for at-

traktive områder for fritidsboligutbygging med nærhet til sjø, samt 

havutsikt. Samtidig er Flatval ei grend i sterk vekst og anses som 

ett pressområde for boligbygging. Det vurderes at det ikke er øns-

kelig med funksjonsblanding innenfor pressområdene i kommunen. 

Innspillet anbefales ikke. 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-175 

Forslagsstiller Anders Støren Berg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 7/5, 7/6 

Dagens arealbruk LNFR og kombinasjon naturområde/akvakultur 

foreslått formål Fritidsbebyggelse, småbåthavn og parkering 

Areal (daa) 10 

  

 
Området er regulert til LNFR med noen boli-

ger i området. 

 
Forslagsstiller ønsker at det reguleres et område 

til fritidsboliger med inntil 8 hytter, et område 

for naust langs sjøen med tilhørende småbåt-

havn.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  
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Området består for det meste av åpen fastmark (grå) og 

noe dyrka mark (oransj) og innmarksbeite (gult). 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold i kartdatabasene.  

Trafikksikkerhet  To ulykker på fv. 716 registrert som skadegrad lettere 

skadd og uskadd. Fv. har fartsgrense 80 km/t og har en 

ÅDT på 450. Det er ingen gang- og sykkelveg i området. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert 4 bygninger fra tredje og fjerde kvartal av 

1800-tallet. Disse må vernes. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen spesielle. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området ligger sjønært, men er ikke registrert som et vik-

tig friluftsområde.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Planlegger å koble seg til felles anlegg for avløp.  Kommu-

nalt vann. 

Infrastruktur/ samferdsel   

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Dette tiltaket er plassert ca. 9 km unna servicetilbud.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger innenfor strandsonen. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Fritidsbebyggelsen har sjøutsikt og nærhet til sjø, noe 

som er i tråd med overordna plan. Allikevel bør disse leg-

ges som fortetting av allerede bebygde områder, jamfør 

planprogrammet. Kommunen har i tillegg stor arealre-

serve for fritidsboliger. Innspillet frarådes derfor.  

 

Småbåthavn og naust 

Det er planlagt båthavn for 10 til 20 båter og 7-8 naust. 

Dette er i tråd med overordna planer hvor ønsket er å 

samle naust og ha felles småbåtanlegg. Det er usikkert 

hvor stort behov det er for dette i området. Det er avsatt 

et delvis bebygd område for småbåthavn i Hallaren med 

ledig kapasitet. Innspillet frarådes derfor. 

 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-182 

Forslagsstiller Ingeniør Leif Fordal AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 4/2 (Lisa Oddny Fillingsnes Grytvik) 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Fritidsbebyggelse 

Areal (daa) 50 

Kart gjeldende plan Kart innspill 

 
Området er i gjeldende plan regulert til LNF 

spredt fritidsbebyggelse og LNFR. 

 

Området som ønskes utbygd til fritidsbebyg-

gelse er ca. 50 daa og vil kunne gi plass til 12 

fritidsboligtomter. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0 Ikke relevant 

 

Landbruk  Området består for det meste av åpen skrinn fastmark. 

Det benyttes i dag som beiteområde for sau. 5 dekar land-

bruksområde vil bli berørt. 

Naturmangfold  Område i sjø er registrert som en viktig naturtype – 

Skjellsand. Ellers er det ikke registrert noe naturmangfold i 

området.  

Trafikksikkerhet  Det er ikke etablert gang- og sykkelvei i området. Vegen 

har møteplasser for bred trafikk. Vegen inn til området er 

smal og har fartsgrense 80 km/t. Det har vært to ulykker 

med skadegrad alvorlig skadd og uskadd. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturlandskap, 

men det er en bolig fra 1800-tallet i planområdet. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 I dag er dette området i liten grad utbygd og lite tilgjenge-

lig for barn og unge. Området vil bli mer privatisert av til-

taket.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er kartlagt som friluftsområde. Fillingsneset/ 

Storhallaren. Badeplass med et kvennhus, rester etter et 

tidligere ishus, fritidsbebyggelse. Aunvågen er en fin bade-

plass med stor snuplass. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 100 meter fra området.  

Infrastruktur/ samferdsel  Filingsnesveien: ÅDT 40 og fartsgrense 80 km/t.  

Næringsarealer  Ikke aktuelt  
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Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Avstanden til skole, barnehage og nærbutikk er 11 km. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Innspillet berører strandsone og kan medføre privatisering.  

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er et ønske i planprogrammet at det skal legges til 

rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging i nær-

het til sjø og havutsikt, dermed anses tiltaket som positivt. 

I tråd med planprogram ligger innspillet som en utvidelse 

av allerede avsatt område i eksisterende plan. Da området 

har stor arealreserve, anbefales det at innspillet innarbei-

des i planforslag, men at område LNF F4 øst for innspillet 

tas ut. For å unngå privatisering av uberørt strandsone av-

grenses området til 100 meter fra sjø.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-183 

Forslagsstiller Anita Johansen og Jonny Dragseth 

Gnr/Bnr (Grunneier) 8/19 (Sigrunn Hakstad og Per J. Johansen) 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Fritidsbebyggelse 

Areal (daa) 6,7 daa 

  

 

 
Området er i dag avsatt til LNFR: Tiltenkt 

tomtegrense ligger i ca. 90 meters avstand 

til sjø.  

 

Forslagsstiller ønsker å bygge to fritidsboliger. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

Trafikksikkerhet  Adkomstveg til planområdet er fra Sørfrøyveien med ÅDT 

1700 via Flatøyveien til Inderøyveien. Det er ingen regist-

rerte ulykker i området. Fartsgrense 30 km/t. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen spesielle. 

 

Folkehelse/ Friluftsliv  Ingen påvirkning.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 VA-anlegg i nærheten. 

Infrastruktur/ samferdsel  Tilknyttet veg via Inderøyveien med lav ÅDT og ingen re-

gistrerte ulykker. Det går busser i Sørfrøyveien. G/S-vei 

er under bygging.   

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tiltaket er i tråd med kommunens ønske om å legge til 

rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging med 

nærhet til sjø, samt havutsikt. Samtidig er Flatval ei 

grend i sterk vekst og anses som ett pressområde for bo-

ligbygging. 
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Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket ligger ca. 10 meter innenfor 100 meters beltet for 

strandsonen. Tiltaket vil i liten grad påvirke allmennhe-

tens tilgang til turområder og strandsone. 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er i tråd med kommunens ønske om å legge til 

rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging med 

nærhet til sjø, samt havutsikt. Samtidig er Flatval ei 

grend i sterk vekst og anses som ett pressområde for bo-

ligbygging. Det vurderes at det ikke er ønskelig med 

funksjonsblanding innenfor pressområdene i kommunen. 

Innspillet tilrådes ikke. 

Formannskapets innstilling   
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3.3 Naust 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-30 B 

Forslagsstiller Halgeir Hammer 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/11 

Dagens arealbruk LNF  

foreslått formål Naust 

Areal (daa) Ikke oppgitt 

 
 

Tomta er regulert til LNF i gjeldende regule-

ringsplan.  

 
 

Forslagsstiller ønsker å bygge 3 boliger og 

naust. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Naustområde er registrert som fulldyrka jord.  

 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

 

Trafikksikkerhet  Planlagte naust ligger langs Hammarveien. Veien er en 

blindvei som ender i naustrekke i Hammarvågen. Det er 

en smal gårdsvei/grusvei. Grusveien går gjennom et 

gårdstun med stor aktivitet. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner innenfor tiltaksområdet, 

kulturminne i nærheten. 

 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området er ikke registrert som et oppholds-/rekreasjons-

område for barn og unge. 

Ca. 1,5 km til nærmeste skole/barnehage. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke kartlagt som et friluftsområde. Men 

strandsonen er viktig for mange typer friluftsliv; turer, 

bading, fiske, båtutfart og andre typer aktiviteter på, ved 

og i sjøen. Etablering av flere naust vil være positivt for 

friluftslivet.  

 

Der naust er planlagt ligger det i dag en ridebane, som er 

i bruk.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Privat vannverk, privat avløp. 
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Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst fra Hammarveien. Veien tar av fra fv716. Gang-

sykkelvei og bussholdeplass langs fylkesveien. Hammar-

veien er privat. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Det ligger flere naust i området i dag. Det er ønskelig 

med samling av småbåthavner og naust, jamfør planpro-

gram. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Kan medføre privatisering av strandsonen. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Områdene ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Områdene ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Oppføring av flere naust bidrar til friluftslivet. Utbygging 

av naust her vil medføre nedbygging av fulldyrka jord. 

Innspillet frarådes derfor. Området omfattes av regule-

ringsplan.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-112 

Forslagsstiller Terje Jønvik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 5/2 (Frode Avløs) 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Naust 

Areal (daa) Ikke oppgitt. 

  

 
Området er i dag regulert LNFR: Tomta er 

ikke tilknyttet vei og ligger innenfor 100m av-

stand til sjø.  

 

Forslagsstiller ønsker å bygge flere naust/ut-

vide naustformålet. Det opplyses at området 

avsatt til naust i vest er bratt og at det ikke er 

mulig å sette opp naust der. 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

Trafikksikkerhet  Området er ikke tilknyttet veg. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen spesielle. 

 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er en del av et friluftsområde: Fillings-

neset/Storhallaren: Fin badeplass, fritidsbebyggelse.   

 

Friluftsområdet er stort og tiltaket vil i liten grad be-

grense allmennhetens tilgang til friluftsområdet.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Ikke offentlig VA. 

Infrastruktur/ samferdsel  Ikke tilknyttet vei. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tilgrensende områder i øst og vest er regulert til naust. 

Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket ligger innenfor strandsonen. Naust bidrar til pri-

vatisering av strandsonen. Det står imidlertid flere naust i 

området i dag og tiltaket vil i liten grad påvirke allmenn-

hetens tilgang til turområder og strandsone. 
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ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. 

Oppføring av naust må ta hensyn til havnivåstigning. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å endre formålet fra LNF til naust. 

Forslagsstiller har tidligere fått avslag på dispensasjons-

søknad og blitt bedt om å sende inn innspill til kommune-

planen. Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. 

Det innstilles derfor positivt til innspillet. 

 

Det opplyses at området regulert til naust i vest er for 

bratt til å sette opp naust. Innspillet vil derfor erstatte 

areal avsatt til naust mot vest i eksisterende plan.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-148 

Forslagsstiller Ann Kristin Kristoffersen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 8/1 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Bolig/Naust 

Areal (daa) 20 

  

 
Området er i dag regulert LNFR: Tomta er 

ikke tilknyttet vei og ligger innenfor 100m 

avstand til sjø.  

 

 
Forslagsstiller ønsker å bygge flere naust innen-

for det lilla arealet, og i tillegg 4-5 boligenheter 

på eiendommen innenfor rød linje. 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Ikke dyrka mark, men beiteland på åpen fastmark. 

Naturmangfold  Ikke registrert naturmiljø eller arter i Naturbase/natur-

mangfold. 

Trafikksikkerhet  Området er ikke tilknyttet veg. Til Nabeita oppvekstsen-

ter er det gang- og sykkelveg. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Uteoppholdsområde mot sør for beboerne i området, her-

under for barn og unge. 1,5-2 km til skole, barnehage og 

butikk. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er en del av 100-metersbeltet mot sjøen, sør for 

regulert bebyggelse. Området er således viktig lokalt og 

inngår også i et større sammenhengende friluftsområde 

langs sjøen. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Etablert infrastruktur i nærheten. 

Infrastruktur/ samferdsel  Ikke tilknyttet vei. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Regulert boligbebyggelse nord for tiltaksområdet. Områ-

det vest for dette er regulert til friluftsformål/friområde. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket ligger innenfor strandsonen og kan medføre pri-

vatisering. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. 

Oppføring av naust må ta hensyn til havnivåstigning. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 
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Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å endre formålet fra LNF delvis til 

bolig og delvis til naust.  

Det anbefales ikke å bygge boliger nærmere strandsonen 

enn det som allerede er avsatt i reguleringsplan, grunnet 

hensynet til strandsone.  

Området framstår med relativt bratt bakland, uten at-

komst, grunne sjønære områder, men skjermet for vær 

fra øst/sørøst.  

Overordnet kommunal strategi er å ha samlede naustom-

råder og flere felles småbåtanlegg. Det er avsatt områder 

for naust og småbåthavn i Havnevågen gjennom eksiste-

rende arealplan og reguleringsplaner. Innspillet frarådes 

derfor.  

Formannskapets innstilling   
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3.4 Næring 

Arkivsaksnr. 16-2312-70 

Forslagsstiller Harry Johan Paulsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/9 

Dagens arealbruk Klimavernsone 

foreslått formål Næring 

Areal (daa) 3,7 daa 

Planstatus: Innspill: 

Igjeldende reguleringsplan, planid 1620200912 

fra 1997, sist endret i 2007 er omsøkte 

område avsatt som Klimavernsone 

 

 

 

 

Naust, brygge og molo ligger i 

klimavernsonen og deler sonen i praksis i to. 

 
Dagens næringsbygg og anlegg er i aktivt 

bruk av sjørettet næringsaktør. Området er 

for trangt og trenger utvidelse. Reguleringen 

av klimavernsonen forhindrer dette. 

 

 
Innspillet tolkes til å innebære et område 

som dette avsatt til næring og utvidelse av 

molo. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk - fiskeri  Tiltak på land og i nærmeste bukt – berører ikke havbruk 

eller fiskerier. Kan øke areal avsatt til havbruksrettet 

virksomhet. 

Landbruk  Område er regulert til klimavernsone. Det framgår ikke 

av reguleringsbestemmelsene hva dette innebærer, men 

trolig er det et område for felles friluftsliv/friområde.  

Naturmangfold  Ingen registreringer. 

Trafikksikkerhet  Hovedatkomst fra Sørfrøyveien og deretter Hammarnes-

vegen som betjener et mindre antall eiendommer. Vegen 

er blindvei og har ingen gjennomkjøring. Næringsvirk-

somheten kan medføre økt trafikk gjennom boligområde.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrerte automatisk fredete kulturminner 

innenfor området.  
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Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Tiltaket ser ikke ut til å påvirke barn og unges oppvekst-

vilkår. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er allerede i bruk som næringsområde. Noe ut-

videlse vil neppe ha betydning for friluftslivet i området. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Allerede opparbeidet infrastruktur. 

Infrastruktur/ samferdsel  Vei til området går gjennom boligbebyggelse.  

Næringsarealer  Område brukes til næring, har vært det i lang tid og kon-

kurrerer således ikke med annen bruk. 

Mineralressurser 0 Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tiltaket vil styrke næringslivets kår og utviklingsmulighe-

ter sentralt i Hammarvikområdet, noe som sikrer grunn-

laget for bosetting og befolkningsutvikling. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger mot sjøen og en utforming av en utvidet 

molo bør utredes i forhold til grunnforhold, naturmiljøet, 

landskapet og klima/vær. 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Eventuelle tiltak i dagens næringsområder må vurderes i 

forhold til mulig forurensning i grunnen. 

Klimatilpasning  Tiltaket ligger ved sjøen, dog skjermet så lenge kollen 

mot sør beholdes. Utforming og byggemetoder, herunder 

materialbruk må likevel skje i tråd med veilederen til 

DSB, slik at gjennomførte tiltak står seg over tid. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Området er i faresone for stormflo og endringer i hav-

nivå. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Frøya kommune ønsker å tilrettelegge for næringsutvik-

ling, og dette tiltaket vurderes til å være viktig for utvik-

lingen av marine næringer i kommunen. Tiltaket er en ut-

videlse av eksisterende næringsområde. 

Den viktigste begrunnelsen for Klimavernsonen i regule-

ringsplanen synes å være hensynet til lokalt friluftsliv. I 

tillegg går veiforbindelse til området gjennom ett boligom-

råde og frarådes derfor. 

Innspillet omfattes av reguleringsplan.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-74 

Forslagsstiller Stokholm Svendsen AS (for Coop Hamarvik 

AS) 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/32 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Næringsområde 

Areal (daa) 25 daa 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

 
 

Planområdet er regulert til LNFR- område i 

gjeldende KPA. Området grenser til Lyngås-

veien i vest og mot Nordfrøyvegen (fv. 714) i 

sør/øst. Området ligger i ytterkant av Hamar-

vik tettsted. Hamarvik ligger sør for kommune-

delplan Sistranda.  

 

 
 

 

 

Området ønskes regulert til næringsområde 

for utvidelse av Coops virksomhet på Hamar-

vik.  

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Området berører arealer som er registrert som fulldyrka jord (ca. 3,7 

daa), overflatedyrka jord (ca. 10 daa) og innmarksbeite (ca. 2,3 daa) i 

oversikten fra AR5 NIBIO.  
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Naturmangfold  Deler av området har gjennomgått naturtypekartlegging i 2017. Loka-

liteten er gitt høy vekt på størrelse (samlet 14 daa og helst over 4 daa 

naturbeitemark), lav vekt på artsmangfold, middels vekt på rødlistear-

ter, middels vekt på tilstand og påvirkning. Samlet sett gir dette ver-

dien viktig -B. 

Artsdatabasen viser at det er gjort observasjon av stær på området 

(ikke hekkende). 

Trafikksikkerhet  Det er ikke registrert trafikkulykker på Nordfrøyvegen eller i Lyngås-

veien de siste 10 år. Fartsgrensen på stedet er 60 km/t.  

Fra sør er det etablert et godt gang- og sykkeltilbud fram til planområ-

det på østsiden av fv. 714. I retning mot nord er det planlagt g/s-vei.  

 

Hamarvika bussholdeplass med park & ride- tilbud ligger på den andre 

siden av fv. 714 innen kort gangavstand fra planområdet. Det er plan-

lagt sikret kryssingstilbud for myke trafikanter over fv. 714 mellom 

planområdet og boligområdene i Hamarvika i forlengelse av planlagt 

g/s-vei.   

 

Tiltaket vil øke trafikken lokalt, og krever planlegging av trafikksikker 

adkomst fra fv. 714. Dersom trafikken skal gå via eksisterende kryss 

med Lyngåsveien, må det forutsettes at denne rustes opp for å kunne 

betjene økt trafikk, siden vegen er smal og sannsynligvis ikke dimen-

sjonert for tungtrafikk. Behovet for å etablere venstresvingefelt fra fv. 

714 må vurderes, ut fra sannsynlig trafikkproduksjon som følger av til-

taket. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ingen registrerte verneverdige kulturminner eller kulturmiljø in-

nenfor planområdet eller i umiddelbar nærhet.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert nærmiljøanlegg eller andre steder eller områder 

som er relevante for barn og unges oppvekstsvilkår ved planområdet. 
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Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Planområdet ligger i ytterkanten av Stutvassdalen- Sistranda- Gurvik-

dalen markaområde, som er registrert som et viktig friluftsområde i 

Miljødirektoratets database.  

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er etablert privat VA- anlegg fram til området.  

Infrastruktur/ sam-

ferdsel 

 Det er planlagt gang- sykkeltilbud til området fra nord, og fra sør er 

det etablert gang- og sykkelveg langs østsiden av fv. 714. Det er plan-

lagt et sikkert krysningspunkt over fv. 714 mot området for myke tra-

fikanter. Det må også sikres en trafikksikker og tilstrekkelig kapasi-

tetssterk adkomstløsning for biltrafikk/ varelevering.  

Næringsarealer  Tiltaket vil øke tilgangen på næringsareal i området, og kan gi et bedre 

lokalt handelstilbud.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser i planområdet.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolknings-

utvikling/ struktur 

 Tiltaket vil bidra til et bedre handelstilbud i Hamarvika. Området ligger 

i utkanten av Hamarvika tettsted, slik at gangavstanden til området lo-

kalt vil bli relativt lang, men tilgangen fra overordnet vegnett er god 

og vil ikke bidra til økt trafikk internt i boligområdene.  

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

0 Ikke relevant.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Trafikk til og fra næringsområdet vil bidra med noe økt tra-

fikkstøy lokalt.  

Klimatilpasning  Det er ikke registrert forhold som tilsier behov for klimatil-

pasningstiltak i eller ved området. 

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil i liten grad ha innvirkning på levevilkår og folke-

helse.  

Naturrisiko   Det er ikke registrert naturrisiko i form av flom, kvikkleire, 

skredfare eller annet for området.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket vil gi mulighet for å utvide næringstilbudet lokalt i 

Hammarvika. Dette vil gjøre Hamarvik og Frøya mer at-

traktivt i forhold til handelsvirksomhet. Kan bidra til lokale 

arbeidsplasser. Planlagt virksomhet er arealkrevende og 

området for innspill synes godt egnet i forhold til nærlig-

gende infrastruktur og plassering. Tiltaket medfører ned-

bygging av dyrka mark, beitemark og inngrep i et registrert 

naturområde. Innspillet tilrådes. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-200 

Forslagsstiller Harald Mathisen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/75 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Næringsområde 

Areal (daa) 5 daa 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

 

 

Planområdet er regulert til LNFR- område i 

gjeldende KPA.. Området ligger i ytterkant av 

Hamarvik tettsted. Hamarvik ligger sør for 

kommunedelplan Sistranda.  

 

 

 

Deler av tomta er del av innspill om utvidelse 

av COOPs virksomhet på Hamarvik (figur 

over). Grunneiere ønsker å regulere 

resterende tomteareal til næring også. 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Området berører arealer som er registrert som 

overflatedyrka jord og det opplyses av grunneiere at 

tomta benyttes til sauebeite. 

 

Naturmangfold  Deler av området har gjennomgått naturtypekartleg-

ging i 2017. Lokaliteten er gitt høy vekt på størrelse 

(samlet 14 daa og helst over 4 daa naturbeitemark), 

lav vekt på artsmangfold, middels vekt på rødlistear-

ter, middels vekt på tilstand og påvirkning. Samlet sett 

gir dette verdien viktig -B. 

Artsdatabasen viser at det er gjort observasjon av 

stær på området (ikke hekkende). 

Trafikksikkerhet  Det er ikke registrert trafikkulykker på Nordfrøyvegen 

eller i Lyngåsveien de siste 10 år. Fartsgrensen på ste-

det er 60 km/t.  

Fra sør er det etablert et godt gang- og sykkeltilbud 

fram til planområdet på østsiden av fv. 714. I retning 

mot nord er det planlagt g/s-vei.  

 

Hamarvika bussholdeplass med park & ride- tilbud lig-

ger på den andre siden av fv. 714 innen kort gangav-

stand fra planområdet. Det er planlagt sikret krys-

singstilbud for myke trafikanter over fv. 714 mellom 

planområdet og boligområdene i Hamarvika i forleng-

else av planlagt g/s-vei.   

 

Tiltaket vil øke trafikken lokalt, og krever planlegging 

av trafikksikker adkomst fra fv. 714. Dersom trafikken 

skal gå via eksisterende kryss med Lyngåsveien, må 

det forutsettes at denne rustes opp for å kunne be-

tjene økt trafikk, siden vegen er smal og sannsynligvis 

ikke dimensjonert for tungtrafikk. Behovet for å etab-

lere venstresvingefelt fra fv. 714 må vurderes, ut fra 

sannsynlig trafikkproduksjon som følger av tiltaket. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ingen registrerte verneverdige kulturminner 

eller kulturmiljø innenfor planområdet eller i 

umiddelbar nærhet.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Det er ikke registrert nærmiljøanlegg eller andre 

steder eller områder som er relevante for barn og 

unges oppvekstvilkår ved planområdet. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Planområdet ligger i ytterkanten av Stutvassdalen- 

Sistranda- Gurvikdalen markaområde, som er 

registrert som et viktig friluftsområde i 

Miljødirektoratets database.  

 

 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er etablert VA- anlegg fram til området.  

Infrastruktur/ samferdsel  Det mangler gang- sykkeltilbud til området fra nord, 

men fra sør er det etablert gang- og sykkelveg langs 

østsiden av fv 714. Det må etableres et sikkert 
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kryssingspunkt over fv 714 mot området for myke 

trafikanter samt en trafikksikker og tilstrekkelig 

kapasitetssterk adkomstløsning for biltrafikk/ 

varelevering.  

Næringsarealer  Tiltaket vil øke tilgangen på næringsareal i området, 

og kan gi et bedre lokalt handelstilbud. Trafikk til og 

fra området vil medføre ulemper i form av støy for 

nærliggende boligbebyggelse.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser i planområdet.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tiltaket vil bidra til et bedre handelstilbud i Hamarvika. 

Området ligger i utkanten av Hamarvika tettsted, slik 

at gangavstanden til området lokalt vil bli relativt lang, 

men tilgangen fra overordnet vegnett er god og vil 

ikke bidra til økt trafikk internt i boligområdene.  

Vann og vassdrag  Tomta ligger nær Hammarvatnet som er 

drikkevannskilden til Frøya. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Trafikk til og fra næringsområdet vil bidra med noe økt 

trafikkstøy lokalt.  

Klimatilpasning  Det er ikke registrert forhold som tilsier behov for 

klimatilpasningstiltak i eller ved området.   

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil i liten grad ha innvirkning på levevilkår og 

folkehelse.  

Naturrisiko   Det er ikke registrert naturrisiko i form av flom, 

kvikkleire, skredfare eller annet for området.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket vil gi mulighet for å utvide foreslått areal til 

næring/varehandel ytterligere i fremtiden. Innsendte 

forslag medfører nedbygging av dyrka mark og beite-

område, og tomta ligger svært nær Hammarvatnet.  

 

I tråd med planprogrammet kan det tilrettelegges for 

noe utvidede næringsareal, da det er allerede planlagt 

etablering av næring på tilstøtende områder. Innspill 

reduseres til å tilpasses hensynssonen for drikke-

vannskilde Hammarvatnet.  Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-166 

Forslagsstiller Monicha Seternes/Måsøval fiskeoppdrett AS  

Gnr/Bnr (Grunneier) 8/216 

Dagens arealbruk Næring (Regplan) 

Foreslått formål Næring, kombinert næring og havn 

Areal (daa)  

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

Regulert til næring på land og trafikkområde i 

sjø.  Reguleringsplan gjelder foran kommune-

planens arealdel. 

 

 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet omfattes av gjeldende reguleringsplan, der-

med må dette innspillet ses i forbindelse med en regule-

ringsendring.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-209 

Forslagsstiller G Plan AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 10/4 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Forretning 

Areal (daa) 14 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

I gjeldende reguleringsplan er området regulert 

til LNFR. Det er opparbeidet en ridebane på 

tomta. Det opplyses at området ellers brukes til 

beite per i dag.  

 

 

Arealet foreslås regulert til forretning, og det 

planlegges å etablere inntil 3000 m2 areal for 

detaljhandel og tilhørende parkeringsplasser 

på eiendommen.  

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  I AR5 fra NIBIO er det registrert at eiendommen omfatter inn-

marksbeite (2,2 daa), overflatedyrka jord (0,4 daa) og full-

dyrka jord (13 daa). Skissert tiltak vil medføre bortfall av ca. 

2,2 daa innmarksbeite, ca. 0,4 daa overflatedyrka jord og ca. 

5-7 daa fulldyrka jord. Det er usikkert om gjenværende full-

dyrka jord vil være drivbar etter at tiltaket er gjennomført.   
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Naturmangfold  Planområdet omfatter ikke areal registrert som viktig natur-

type. Det er ikke registrert arter av forvaltningsinteresse på 

området. Det er gjort en registrering av gulspurv (nær truet 

art i norsk rødliste) på 10/56, sør for planområdet.  

  

Trafikksikkerhet  Det er etablert gang- sykkelveg langs fv. 716 (Sørfrøyveien), 

og planområdet er derfor lett tilgjengelig for myke trafikanter. 

Det er også bussholdeplass i umiddelbar nærhet.  

 

ÅDT på fv. 716 er 1700, og ÅDT på fv. 714 er 1940. Det er re-

gistrert en trafikkulykke med personskade i krysset mellom fv. 

716 og fv. 714 i løpet av de siste 10 årene.  

 

Beliggenheten ved kryss mellom to lokale overordnede veger 

legger til rette for at handel kan kombineres med øvrige bilrei-

ser. Det må forventes at virksomheten også vil tiltrekke trafikk 

ut over denne, og at biltrafikken i nærområdet øker.  

 

Det er skissert adkomst til området mellom Hammarvegen og 

bussholdeplass. En annen adkomstløsning bør vurderes, for å 

redusere tettheten mellom avkjørsler/ kryss og for å ikke 

komme i konflikt med eksisterende fotgjengerovergang. Behov 

for å tilrettelegge for venstresvingfelt fra fv. 716 må vurderes 

ut fra trafikkberegninger.  

 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø innenfor 

planområdet. Det ligger en SEFRAK- registrert bygning (ene-

bolig fra 1800- tallet) på 10/89, sør for planområdet. Det er 

ikke skissert plassering av ny bebyggelse ved 10/89.   

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Tiltaket vurderes ikke å ha innvirkning på barn og unges opp-

vekstsvilkår.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Hammarveien, som går i utkanten av planområdet og som 

sannsynligvis gir adkomst til naust/ sjøhus i Hammarvågen, 

berøres ikke av det skisserte tiltaket.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er ikke oppgitt om det er VA- nett i området, men ut fra 

nærheten til eksisterende bebyggelse antas det at avstand til 

tilkoblingsmulighet er kort.  

Infrastruktur/ samferdsel  Det må tilrettelegges for en trafikksikkerhetsmessig og kapasi-

tetsmessig akseptabel adkomstløsning til planområdet fra fv. 

716. Skissert løsning vil være konfliktfylt, blant annet ut fra 

nærhet til eksisterende avkjørsel og eksisterende fotgjenger-

overgang.  

Næringsarealer  Tiltaket vil øke tilgang på næringsareal i Hammarvika, i et om-

råde som er lett tilgjengelig fra overordnet vegnett. Trafikk til 

og fra næringsområdet vil gå via overordnet vegnett, uten å 

belaste boligveger.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser på området.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til krysset mellom fv. 

714 og fv. 716. Beliggenheten ved et viktig knutepunkt er 

gunstig med tanke på at handel kan kombineres med pend-

lings/ arbeidsreiser. Planområdet kan nås til fots eller med 

sykkel av mange i Hammarvika.   
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Arealet ligger ikke i tilknytning til øvrig servicetilbud i Ham-

marvika, og tiltaket bidrar slik sett ikke til en utvikling i ret-

ning av et mer samlet tilbud.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Ingen forhold registrert.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket vil medføre trafikkøkning og støy nært eksisterende 

boliger, men antallet boliger som berøres er begrenset.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle forhold registrert.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle forhold registrert.  

Naturrisiko   Ingen spesielle forhold registrert.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket medfører bortfall av relativt store arealer som brukes 

til dyrka mark og beiteareal. Tiltaket vil legge til rette for et 

forretningstilbud som er tilgjengelig for mange til fots eller 

på sykkel. Lokaliseringen ved knutepunkt mellom to hoved-

veger gjør det lett å kombinere handel med øvrige bilreiser. 

Det er allerede foreslått avsatt ett større areal til lignende 

etablering i nærheten (16/2312-74 og 16/2312-200). Det 

anbefales at handelsområder samles på ett større område 

enn å dele opp på flere mindre arealer.  

Innspillet omfattes av reguleringsplan. 

Formannskapets innstilling   
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3.5 Sjørelaterte formål og andre kombinerte formål 

Arkivsaksnr. 16-2312-22B 

Forslagsstiller Jan Ivar Tanemsmo 

Gnr/Bnr (Grunneier) 9/124 

Dagens arealbruk Industri/trafikkområde i sjø 

foreslått formål Småbåthavn  

Areal (daa) Ikke oppgitt 

 
 

Området er regulert til industri og indu-

stri/sjøhus. Industritomta er i bruk i dag.   

 

Forslagsstiller ønsker å øke antall båtplasser i 

havna. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Næringsaktør har anlegg i sjø der forslagstiller ønsker 

båthavn. Etablering av båthavn vil føre til at næringsak-

tør ikke kan drive sine anlegg. Næringsaktøren er leve-

randør av merde-systemer til oppdrettsnæringen. 

 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Det er registrert flere arter av særlig stor nasjonal for-

valtningsinteresse i eller nær området, blant annet skjær-

pipelerke, teist og ærfugl. 

 

Trafikksikkerhet  Området har adkomst fra Hammarvikringen med en 

fartsgrense på 80 km/t. Området er ikke tilrettelagt med 

gang-/sykkelveg. Etablering av småbåthavn vil medføre 

økt trafikk.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Det opplyses av forslagsstiller at området benyttes til re-

kreasjon av barnehager og andre. 
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Folkehelse/ Friluftsliv  Ingen kartlagte friluftsområder. Området er preget av in-

dustri. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Ikke kommunalt VA-anlegg. Tiltaket sier ingenting om 

behov for VA-tilgang.  

Infrastruktur/ samferdsel  Nærmeste busstopp, Hammarvika langs fylkesveien. Ca. 

1 km nord for området. 

Hammarvikringen er kommunal veg.   

Næringsarealer  Småbåthavn er planlagt langs industriområdet. Nærings-

aktør benytter industriområdet helt ut til sjøkanten og 

har i tillegg anlegg i sjø. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Bukta 

har allerede båtplasser på nordsida. Sørsida består av in-

dustri.  

Forslagsstiller opplyser om økt press på båtplasser på 

grunn av økning i boligmasse i umiddelbar nærhet. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket vil beslaglegge areal i sjø.  

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Småbåthavn kan føre til forurensning til sjø ved utslipp. 

Det er allerede småbåthavn i bukta i dag og tiltaket vil 

ikke føre til endring i risiko. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. 

Ingen registrerte konflikter med ras eller skred. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Etablering av småbåthavn kommer i konflikt med næ-

ringsaktør sine anlegg. Tiltaket vil føre til tap av nærings-

aktørens anlegg og tiltaket frarådes. Området omfattes 

av reguleringsplan.  

Formannskapets innstilling   
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3.6 Offentlige formål 

Arkivsaksnr. 16-2312-118 

Forslagsstiller Lars N. Flaahammer 

Gnr/Bnr (Grunneier) 5/1 

Dagens arealbruk Off. tjenesteyting 

foreslått formål LNF 

Areal (daa) 6,5 

  

 
Området er avsatt til offentlig tjenesteyting.   

 

Forslagsstiller ønsker å redusere området for 

offentlig tjenesteyting til kun å gjelde kirka in-

nenfor steingjerde, samt parkeringsplassen. 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

Trafikksikkerhet  Eksisterende avkjørsler 

Kulturminner og kulturmiljø  Innenfor området er det registrert flere bruer som er en 

del av veghistorisk miljø fra tidlig 1900-tallet. Disse er 

ikke fredet, men av sterk verneverdi.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen spesielle. 

 

Folkehelse/ Friluftsliv  Ikke relevant  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Ikke relevant. Kirke med eldre kirkegård innenfor eien-

dommen.  

Infrastruktur/ samferdsel  Eksisterende avkjørsler til kirken og næringsanlegg i sør-

øst.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Ikke relevant. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger innenfor strandsonen, og innenfor akt-

somhetsområde for flom. På grunn av topografien i områ-

det anses flom som mindre sannsynlig.  
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ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å endre området for offentlig tjenesteyting til 

LNF-formål.  

På bakgrunn av de historiske bruene i området og området som hel-

het er det ønskelig at kommunen har kontroll over arealbruken for å 

hindre nedbygging. Ved at området er avsatt til samme formål, blir 

det enklere å ivareta dette. Innspillet frarådes.  

Formannskapets inn-

stilling 

  

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-138 

Forslagsstiller Frøya kommune 

Gnr/Bnr (Grunneier) 9/31, 9/1, 9/201, 9/202, 9/3, 9/8 

Dagens arealbruk LNFR og regulering skal gjelde (Allmennyttig 

forhold og offentlig bygg – undervisning)  

foreslått formål Offentlig/privat tjenesteyting 

Areal (daa) Ca. 87 

  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Området består av åpen fastmark og myr. Arealet er av-

satt til LNF i kommuneplanens arealdel, men benyttes 

ikke til landbruk.  
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Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. Myr har ofte et stort 

naturmangfold.  

Trafikksikkerhet  Det er opparbeidet gang-/sykkelveg langs sørsida av Fyl-

kesveien. Området ligger på en rett strekning langs fyl-

kesvegen som er oversiktlig. Fartsgrense er 60 km/t.  

Det er registrert flere ulykker på strekningen og nær-

meste gangfelt over fylkesveien er tilrettelagt ved opp-

vekstsenteret.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registreringer.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området grenser til barnehage og idrettsanlegg i vest, 

eksisterende boliger i øst. Vil bidra til mulighet for skole- 

og barnehageutvidelse.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Ligger i tilgrensning til turstier og friluftsområder. Kan 

benyttes av skole og barnehage.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Grendehus ca. 0,5 km vestover. Frøya sykehjem i Ha-

marvik, ca. 2 km østover.  

Infrastruktur/ samferdsel  Nærmeste busstopp er Hamarvika, ca. 1,3 km østover på 

Fylkesveien. Busstopp for oppvekstsenteret ligger på om-

rådet.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Området ligger sentralt med boligbebyggelse og planlagt 

boligbebyggelse rundt.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Eiendommen består av større myrområder med flere 

mindre bekker. 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at deler av 

tomta nærmest fylkesvegen vil vær ei gul støysone. Store 

deler av eiendommen ligger innenfor høy aktsomhetsgrad 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  En utvidelse av Nabeita oppvekstsenter vil ikke være i 

konflikt med andre formål. Utvidelsen kan anbefales. Det 

negative med utvidelsen er at den vil berøre myrområ-

dene. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-145 B 

Forslagsstiller Frøya kommune/VA 

Gnr/Bnr (Grunneier) Gnr 9, bnr 2 Viviann Hammervik 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Nytt avløpsanlegg Hammarvika 

Areal (daa) Uklart 

  

 
Tiltaksområdet er i dag avsatt til LNF i regule-

ringsplan, men grenser til eksisterende avløpsan-

legg.  

Felles avløpsrenseanlegg for Sistranda-Ha-

marvik-Flatval. Areal for nytt avløpsrense-

anlegg. Anlegget er tenkt etablert på nabo-

tomta, Gnr. 9/2) til eksisterende rensean-

legg (slamavskiller/pumpestasjon) som 

står på kommunal tomt (G9/106). 

 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Arealet ligger på åpen fastmark/impediment. 

 

 

Naturmangfold  Ingen spesielle registreringer i området 
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Trafikksikkerhet  Aktuelt område ligger utenfor veganlegg, men like inntil. 

Etablering må ikke vanskeliggjøre sikkerheten i avkjørsel 

til tilstøtende eiendommer. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen spesielle registrert 

 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

0 Ikke relevant  

Folkehelse/ Friluftsliv 0 Ikke relevant 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Atkomst og bruk av privat eiendom til formålet må sikres 

i avtale. 

Infrastruktur/ samferdsel  Tiltaket bidrar til utbygging av kommunal infrastruktur.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur da tiltaket 

er infrastrukturtiltak rettet mot innbyggerne på Frøya. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Ingen spesielle  

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen spesielle.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket lar seg gjennomføre uten konflikt med andre in-

teresser. Det må besørges tilstrekkelige avtaler og tillatel-

ser for anlegg, drift og vedlikehold. Innspillet omfattes av 

reguleringsplan.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-180 

Forslagsstiller Frøya kommune 

Gnr/Bnr (Grunneier) 8/15 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Massedeponi 

Areal (daa) 126 daa 

  

 

Området er i dag avsatt til LNFR i gjeldende 

kommuneplan. Området ligger tett på flyplas-

sen og i kant med flyplassens støysone. Om-

rådet består av skrinn fastmark og myr.  

 

 

Kjellmyra: Forslagsstiller ønsker å legge til 

rette for massedeponi, ca. 126 dekar 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

Området er i hovedsak registrert  som åpen fastmark, noe 

som i praksis er beiteland. Men det er mindre innslag av 

dyrkamark i området. (markslagskart-NIBIO). Utforminga 

av deponiet kan tilpasses så dyrkamarka blir utvidet. 

Naturmangfold  Ingen registrerte arter eller utvalgte naturtyper i Natur-

base. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra ny Flatvalvei med ÅDT 450. Det bygges nå 

gang-/sykkelveg langs fv. fra Flatval til Nabeita oppvekst-

senter. Det er siste 10 år registrert to trafikkulykker med 

lettere skadde på strekningen mellom flyplassen og Lang-

åsen.   

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på det aktuelle områ-

det.   
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Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området ligger nært flyplassen, rett utenfor støysonen og 

inngår i registrerte friluftsområder på Frøya. Selv om om-

rådet ikke er utpreget egnet som friluftsområde går det 

traktorveger og turstier i nærhet til deponiområdet. 

Tilkjøring til området legges i ny Flatvalvei. Området ligger 

ikke spesielt tett på eksisterende bolig- eller fritidsbebyg-

gelse. Tiltaket vurderes til å ha begrenset betydning for 

barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Det går lokale turstier i området. Tiltaket vil i liten grad 

begrense allmennhetens tilgang til turområder.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

0 Ikke relevant 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst fra ny Flatvalvei. Tilkjøring til området må etable-

res, evt utvide bruken av avkjøring og vei til flyplassen.  

Høyspenttraséer gjennom området må eventuelt legges 

om. 

Næringsarealer  Bidrar til areal etterspurt av entreprenører i kommunen. 

Mineralressurser  Området består av granitt, men er ikke registrert som res-

surs i NGUs base over mineralressurser.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Området ligger mellom Langåsen og flyplassen. Dette om-

rådet er ikke bebygd og vil neppe være attraktivt i så måte 

i framtida heller. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuelt område ligger ikke i tilknytning til vann eller vass-

drag.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger tett utenfor støysonen fra flyplassen og 

utenfor støysoner i Statens vegvesens støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Massedeponi på 126 dekar berøres ikke av krav etter ved-

legg I forskrift om konsekvensutredninger. Dermed er det 

kommunen selv som skal vurdere utredningsbehovet. To-

pografien i området varierer, men det er ikke åpenbart 

hvordan masser skal deponeres, eller hvor stor kapasitet 

området har. 

Det er stort behov for massedeponi på Frøya, og kommu-

nen har ingen områder for dette formålet pt. Deponiet lig-

ger relativt sentralt og antas å være økonomisk plassert i 

forhold til å minimere transport fra sentrale strøk med det 

høyeste utbyggingspresset. 

Det er ikke gjort rede for noe driftsopplegg, med varig-

het/innfyllingshastighet, terrengbehandling, transport, sik-

ring av avløpsvann/drenering, støy etc.  

Det bør gjennomføres en utredningsprosess hvor drift, av-

slutning, støy, støv og transport, herunder trafikksikker-

hetstiltak utredes. Tiltaket tilrådes. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-181 

Forslagsstiller Tour de Frøya v/Nils Jørgen Karlsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 21/1, 20/1, 19/1, 10/1, 10/92 og 10/7 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Sykkelsti 

Areal (daa) - 

  

 

Området er i dag avsatt til LNFR i gjeldende 

kommuneplan. Hammervatnet er avsatt som 

drikkevannskilde og har en hensynssone i tilknyt-

ning til dette i nedbørsfeltet. Kommuneplanens 

bestemmelser sier under pkt 2; 

 

Kjellmyra: Forslagsstiller ønsker å legge til 

rette for sykkelsti langs eksisterende tursti, 

fra nordsiden av Hammarvatnet, vest- og 

sørover, rundt Hestvatnet og fram til Lyng-

åsveien, sør for Hammarvatnet. 

 

Sykkelstien planlegges i 1-1,5 meters 

bredde. 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Området er i hovedsak registrert  som åpen fastmark, 

noe som i praksis er beiteland. Men det er mindre innslag 

av dyrkamark i området. (markslagskart-NIBIO). Utfor-

minga av uttaket kan tilpasses så dyrkamarka blir bevart. 

Naturmangfold  Området berører inngrepsfritt naturområde vest for Ham-

marvatnet.  
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Vipe, stær, heipiplerke, storspove og gråtrost er noen av 

flere arter med særlig stor forvaltningsinteresse som er 

registrert i Naturbase i aktuelt område, men ingen regist-

rerte utvalgte naturtyper.  

 

Tiltaket vil ha begrenset effekt på naturmangfoldet, sær-

lig fordi traséen følger dagens stinett. Økt bruk av områ-

det kan likevel ha virkninger på flora og fauna, noe som 

krever hensynsfull oppførsel fra den enkelte. Det bør der-

for vurderes å ikke gjennomføre tiltaket i hekke-/kalvetid 

om våren 

Trafikksikkerhet  Området ligger utenfor trafikkert veg.    

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert flere automatisk fredete kulturminner i 

aktuelt område.  

 
Indre Vavik (60542) er et som er direkte berørt. Hvorvidt 

øvrige kulturminner og kulturmiljøer i nærheten blir be-

rørt er uklart. Fylkeskommunen bør bistå i trasevalg og 

grad av opparbeidelse.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området inngår i registrert friluftsområde på Frøya. Her 

går stier og det foreligger ulike tilretteleggingstiltak. 

Tiltaket er ikke i bebyggelsens umiddelbare nærhet og vil 

således ikke påvirke nærmiljøet til barn.  

Tiltaket vil imidlertid fremme aktivitet ute i naturen. Syk-

ling er positivt helsefremmende, og vil være positivt for 

barn og unge og deres oppvekstsvilkår.  
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Folkehelse/ Friluftsliv  Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og 

anleggsutvikling i Frøya kommune 2013-2017 har bla 

pekt på å jobbe for sykkelløyper som en av flere 

langsiktige prioriteringer. 

 

Det går lokale turstier i området. Turstier til Sistranda 

trimhytte og Nabben vil bli direkte berørt av tiltaket.  

 

Det er nødvendig at det i tilretteleggingen for sykkelstien 

også hensyntar andre brukere, slik at brukerkonflikter 

unngås. Det viktige i en slik sammenheng er at sykkels-

tien får en kvalitet i dekket som hindrer slitasje i stiene 

og myrene. Videre bør den legges slik at det ikke oppstår 

farlige situasjoner pga høy fart. 

 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

0 Ikke relevant 

Infrastruktur/ samferdsel 0 Ikke relevant 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser 0 Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Området ligger vest for Sistranda - Hammarvika og vil 

være et tilretteleggingstiltak og friluftslivstilbud i marka 

nær det mest befolkningstette området på Frøya. 

 

Tiltaket vurderes å være viktig for befolkningen på Sist-

randa/Hammarvika. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt ligger i tilknytning til drikkevannskilden 

Hammarvatnet, med de restriksjoner som ligger i hen-

synssonen rundt vatnet. Tiltaket må hensynta dette og 

ikke påvirke vannkvaliteten, både i anleggsfasen og etter 

ferdigstillelse. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket kan påvirke drikkevannskilden. Sykkelsti og tilhø-

rende tiltak, som for eksempel rasteplasser etc. må utfor-

mes og anlegges på en slik måte at vannkvaliteten ikke 

forringes. Det gjelder hele nedbørsfeltet og i og langs 

vassdragene. Særlig viktig vil være fare for olje-/driv-

stofflekkasjer. Det bør settes krav om bruk av miljøvenn-

lige drivstoffmidler til alle maskiner som brukes. Eventu-

elle impregneringsmidler og materialbruk må også til-

fredsstille krav om ingen fare for utslipp. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle.  

Levevilkår og folkehelse  Positivt så lenge sambruk i friluftslivet settes i fokus ved 

å minimalisere konfliktpotensial mellom brukergrupper. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 
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Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er positivt for samfunnsutviklingen på Frøya, sær-

lig fordi dette er et tilretteleggingstiltak for økt friluftsbruk 

av marka, vest for områder med mest bosetting og boset-

tingsvekst. 

 

Tiltaket fordrer likevel å utformes, bygges og anlegges 

slik at drikkevannskilden med tilhørende vassdrag ikke 

trues. Det samme gjelder forholdet til kulturminnene og 

flora og fauna i området. 

 

Tiltaket må også utformes og gjennomføres slik at det 

ikke oppstår konflikter mellom ulike brukergrupper. Inter-

essene i friluftslivet er forskjellige, og det må respekteres. 

 

Gjennomføringen av tiltaket kan gjøres uten egen regule-

ringsprosess, da det er en del av mulige tilretteleggingstil-

tak i et LNF-område.  

 

Imidlertid bør det gjennomføres en plan-/prosjekterings-

prosess og søkes igangsettelse, der det gjøres rede for 

punktene ovenfor, herunder også hvordan anleggsarbei-

det skal gjennomføres i forhold til disse hensynene. 

 

Formannskapets innstilling   
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3.7 Andre formål 

Arkivsaksnr. 16-2312-22A 

Forslagsstiller Jan Ivar Tanemsmo 

Gnr/Bnr (Grunneier) 9/124 

Dagens arealbruk Industri/sjøhus 

foreslått formål Parkering 

Areal (daa) Ikke oppgitt 

 
 

Området er regulert til industri og indu-

stri/sjøhus. Industritomta er i bruk i dag.   

 

Forslagsstiller ønsker å etablere parkerings-

plass i tilknytning til naust. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Det er registrert flere arter av særlig stor nasjonal for-

valtningsinteresse i eller nær området, blant annet skjær-

pipelerke, teist og ærfugl. 

 

Tiltaket ligger innenfor strandsonen. Strandsonen har vik-

tige økologiske funksjoner med spesielle leveområder for 

planter og dyr. Samtidig er området preget av industri og 

er trolig ikke et viktig leveområde for planter og dyr. 

Trafikksikkerhet  Området har adkomst fra Hammarvikringen med en 

fartsgrense på 80 km/t. Området er ikke tilrettelagt med 

gang-/sykkelveg. Etablering av parkering vil medføre økt 

trafikk. Etablering av parkeringsplass vil imidlertid gjøre 

parkeringsforholdet mer ryddig. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Det opplyses av forslagsstiller at området benyttes til re-

kreasjon av barnehager og andre. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Ingen kartlagte friluftsområder. Området er preget av in-

dustri. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Ikke kommunalt VA-anlegg. Tiltaket sier ingenting om 

behov for VA-tilgang.  

Infrastruktur/ samferdsel  Nærmeste busstopp, Hammarvika langs fylkesveien. Ca. 

1 km nord for området. 

Hammarvikringen er kommunal veg.   
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Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Det ser ut til at det parkeres på området i dag. Etablering 

av parkeringsplasser vil gi et ryddigere trafikkbilde. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Planlagt parkeringsplass ligger innenfor 

moderat til lav og høyt aktsomhetsområde for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. 

Planlagt parkeringsplass ligger innenfor kvikkleireområde. 

Ingen registrerte konflikter med ras eller skred. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Ingen konflikter med etablering av parkeringsplass. Par-

keringsplass vil bidra til et ryddigere trafikkbilde. Tiltaket 

anses som positivt. 

Innspillet omfattes av reguleringsplan. 

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-76 

Forslagsstiller Arve Olav Nordskag 

Gnr/Bnr (Grunneier) 5/15 

Dagens arealbruk LNF 

Foreslått formål Ønsker å oppgradere adkomst til småbåthavn 

på sin eiendom  

Areal (daa)  

Kart dagens situasjon  

 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Denne vurderingen blir gjort i en byggesak. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-152 

Forslagsstiller Underskriftsliste Fillingsnes – 28 stk 

Gnr/Bnr (Grunneier)  

Dagens arealbruk LNF 

Foreslått formål Friområde 

Areal (daa) 1150 dekar 

  

 
Området er i dag avsatt til LNFR i gjeldende kom-

muneplan.  

 

Det foreligger ett innspill om fritidsbebyggelse som 

berører området; id 16-2312-6, med forslag om 15-

30 fritidsboliger, på 218 dekar på Innerneset. 

 

 

 
 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant – tiltakene er på land. 

Landbruk  Området er i hovedsak skrinn og åpen fastmark, samt 

myrdrag, egnet til beite. 

Naturmangfold  Innenfor området er det noen registrerte arter av stor 

forvaltningsinteresse, inkludert et større område med 

nær trua arter med særlig stor forvaltningsinteresse. 

 
 

Trafikksikkerhet  Det er ikke gang og sykkelveg eller fortau på noen del av 

strekningen fra Storhallaren til Fillingsnes. Hele traséen 

fra Storhallaren er smal og svingete. 

 

Mellom Storhallaren og Avløysa er det registrert to ulyk-

ker, en med uskadd person og en med 2 alvorlig skadde. 

Strekningen Avløysa – Fillingsnes er kommunal veg. Det 

foreligger ikke registrerte ulykker på denne strekningen. 
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Noen hundre meter fra Storhallaren er fartsgrensen 80 

km/t, mens øvrig del av fylkesvegen har 50 km/t. Kom-

munal veg har 80 km/t (ref. vegkart.no). 

Fillingsnesvegen stopper ved Aunvågen og det er derfor 

ikke gjennomgangstrafikk, kun lokaltrafikk i området. 

    

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert ett automatisk fredet kulturminne innen-

for foreslått område. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området er lite tilrettelagt og brukes i stor grad av tilrei-

sende og lokale. Området opplyses å være viktig for lo-

kalbefolkningen og de etablerte hyttebrukerne i området. 

Området framstår således som viktig også for tilreisende 

barn og unge. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området deles i to av registrert friluftsområde «Fillings-

nes/Storhallaren», med status «registrert» i sør og «Stor-

fjorden/Sandvassheia», kartlagt som viktig i nord. Områ-

det er lite/ikke tilrettelagt for friluftsliv. Forslagsstilleren 

mener området er spesielt vakkert og er viktig for lokal-

befolkningen og hyttebrukerne. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

0 Ikke relevant 

Infrastruktur/ samferdsel  Fv. 6462 – ÅDT på 110 ved Storhallaren (tall fra 2017) 

og fallende til 40 på kommunal veg fra Avløysa til Fil-

lingsnes (tall fra 2005) 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser 0 Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Det foreligger innspill på å etablere 15-30 fritidsboliger på 

Innerneset. Ut over det er området ikke i sentrale strøk 

med press på boligtomter. Området ligger også ved en-

den av Fillingsnesvegen. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Innspillet vil sikre allmennhetens tilgang til strandsonen.  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke relevant 

Klimatilpasning  Ikke relevant  

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil sikre arealer for fremme av livskvalitet/frilufts-

liv 

Naturrisiko   Ikke relevant 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området er i hovedsak åpent, grunnlent beiteland med 

innslag av myr. Det er topografisk variasjon og Fillings-

neset er et nes som omsluttes av sjø på tre sider. Fillings-

neset framstår som kvalitetsrikt mtp friluftslivsverdier. Fil-

lingsneset deles i to, Ytterneset og Innerneset. 

 

Innspill 16-2312-6 hvor det ønskes 15-30 nye fritidsboli-

ger på deler av Innernesets 218 dekar er foreslått avvist 

til planforslaget.  



 

  

 

 

 

 
 

 

96 

 

 

 

 

Det anbefales videre å sikre Aunvågen som friområde. 

Formålet LNF for resten av foreslått friområde vurderes 

tilstrekkelig for å hindre privatisering av området, samt 

ivareta kulturlandskapet på Ytterneset og Innerneset. 

Formannskapets innstilling   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oppsummering innspill Nabeita krets 
 

 

 

Referanse 
i kart 

Ref.nr Innstilling Annet Sidetall 
KU/ROS 

Boligformål 
16/2312-11 M8PS7X Ja  s. 8 

16/2312-15 TKJ84N Delvis  s. 9 

16/2312-27 GVE458 Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 12 

16/2312-28 EPT4EG Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 14 

16/2312-30A  Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 16 

16/2312-30C  Nei Omfattes av reguleringsplan s. 17 

16/2312-31  Delvis  s. 19 

16/2312-33 PZKET2 Delvis  s. 21 

16/2312-34 4UJHNW Ja  s. 23 

16/2312-43 KZ78H4 Nei  s. 24 

16/2312-56 DAZRPW Nei  s. 27 

16/2312-63A 3HQFBB Delvis  s. 29 

16/2312-63B 3HQFBB Nei  s. 31 

16/2312-63C 3HQFBB Nei  s. 32 

16/2312-92  Nei  s. 34 

16/2312-
93/94/95 

NKDDK4 
HW7QZM 
K5MAQN 

Delvis  s. 36 

16/2312-111 HDNSRR Nei Omfattes av reguleringsplan.  s. 38 

16/2312-126 T6QKJC Ja  s. 39 

16/2312-134 JCB2YN Nei Omfattes av byggesak.  s. 42 

16/2312-
135/102/127 

SD4G2H 
58UKAC 
68SXWX 

Ja  s. 43 

16/2312-142 87AMKQ Nei Omfattes av byggesak. s. 45 

16/2312-153  Delvis  s. 46 

Fritidsbolig 
16/2312-6 3Q8RS2 Nei  s. 48 

16/2312-119 F286AZ Nei Foreslått tatt ut av planen. s. 50 

16/2312-133 JHNT6Z Nei  s. 51 

16/2312-149  Nei  s. 53 

16/2312-175  Nei  s. 55 

16/2312-182 XW3GYH Ja  s. 57 

16/2312-183  Nei  s. 59 

Naust 
16/2312-30B  Nei  s. 61 

16/2312-112 G8W68A Ja  s. 63 

16/2312-48  Nei  s. 64 



Næring 
16/2312-70 G52TBQ Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 67 

16/2312-74 KZA8MV Ja  s. 69 

16/2312-200 H7JANK Ja  s. 72 

16/2312-166 BVIPQC Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 75 

16/2312-209  Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 76 

Sjørelaterte formål og andre kombinerte formål 
16/2312-22B KCKB2R Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 79 

Offentlige formål 
16/2312-118 4EYYXW Nei  s. 81 

16/2312-138 7RCVWP Ja  s. 82 

16/2312-145B  Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 84 

16/2312-180 BIZ8BE Ja  s. 86 

16/2312-181 AH8NM5 Ja  s. 88 

Andre formål 
16/2312-22A KCKB2R Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 92 

16/2312-76 KGUH77 Nei Omfattes av byggesak. s. 93 

16/2312-152  Delvis  s. 94 

 

I tillegg tilrådes det at reguleringsplan Mannvika, Sildfatet, vedtatt 19.11.1984 (Planid: 1620198402) 

oppheves.  



Kartet viser alle innspill til rullering av kommuneplanens a realdel i 201 8 for
Nabeita krets.

Det forenklede bakgrunnskartet viser gjeldende LNF-områd er (Landbruk
Natur og Friluftsliv), omriss av gjeldende reguleringspla ner, veier og
stedsnavn

Tegnforklaring

0 200 400 600 800 m

Datakilde: Frøya kommune/Geonorge 201 8

Kartprodusent: Kart og oppmåling, Frøya kommune

Grense for arealformål

Planavgrensning

Veier

Boligbebyggelse

Fritidsbebyggelse

Tjenesteyting

Næringsbebyggelse

Andre typer bebyggelse (sjøhus, naust)

Råstoffutvinning (massedeponi)

Kommuneplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §1 1 -7 NR.1 )

LNFR-areal, landbruk, natur og friluftsformål, nåværende

LNFR-areal,spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse

LNFR-areal

Kommuneplan-Landbruk-,natur- og friluftsformål (PBL2008 §1 1 -7 NR.5)

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Småbåthavn

Kombinerte formål sjø og vassdrag

Kommuneplan-Bruk og vern av sjø og vassdrag(PBL2008 §1 1 -7 NR.6)

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Kommuneplan-Hensynsoner (PBL2008 §1 1 -8)

Fremtidige formål

I nnspil l til kommu nepl anen 201 8 - N abeita, all e innspil l

Turdrag

Friområde

Kommuneplan-Grønnstruktur (PBL2008 §1 1 -7 NR.5)



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 4UJHNW Registrert 

dato:15.04.2018 

09:59:38

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Kystplan AS

Dato

15.04.2018

Adresse

Storhaugveien 8

Postnr

7240

Poststed

Hitra

Telefonnummer

93467358

E-post

kystplan@kystplan.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Håkon Grytvik

Eiendommen

Stedsnavn

Flatval

Gnr

8

Bnr

23

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Området er delvis avsatt til boligbebyggelse

Hva ønskes området brukt til?

boligebyggelse

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



6,2 da stort område 
antall eneheter er usikkert ca 8-12 stk

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

6,2 da

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

3

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Kystplan leverer inn sinspille på vegne av Håkon Grytvik som eier bnr 75 . 
Grytvik  har avtale med eier av gnr 23 som er Morten Grytvik om utbygging av eiendommen

Når har du planer om å bygge ut området?

Så snart området er frigitt

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

3

Større arbeidsplass

3

Gang- og sykkelvei

2

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

ligger et kultuminne i/på eiendomsgrensa (se vedlegg)

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier



Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ligger tett intill rv716.  men når veien forbi flatval bllir lagt om vil nok den største støybelasningen forsvinne

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

B Ja A Nei 

Beskriv bruk/drift

Det er i AR5, registret et området på ca 1 da  med innmarksbeite.  (se vedlegg)

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

1

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

pr dato er skoleveien ikke trafikksikker

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?



A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

se vedlegg

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Vedlegg til innspill Flatval 8-23 og 75.pdf

Kart -innspill gnr 8 bnr 23 og 74.pdf



Frøya kommune

20m

Utskrift https://kommunekart.com/klient/utskrift/?funksjon=vispunkt&x=63.69377217707495&y=8.76346...

1 av 2 15.04.2018, 10.05



Utskrift https://kommunekart.com/klient/utskrift/?funksjon=vispunkt&x=63.69377217707495&y=8.76346...

2 av 2 15.04.2018, 10.05



Side 1 av 4

Vedlegg

Innspill til k ommuneplan i Frøya kommune

Gjelder eiendom gnr 8 bnr 23 og 75 - Flatval

TILTAKSHAVER: Håkon Grytvik

GRUNNEIER: Håkon Grytvik (75) og Morten Grytvik (23)

AREAL INNSPILLSOMRÅDE: ca 6,2da

Figur 1 Oversiktskart

HENSIKTEN

Man ønsker å tilrettelegge for boligutbygging. Man ønsker å utvikle et konsept med små selvstendige
enheter (minhus) som kan benyttes som utleie eller til salg til førstegangsetablerere.



Side 2 av 4

Vedlegg

Innspill til k ommuneplan i Frøya kommune

KULTURMINNER

Undersøkelser viser at det er kulturminner på eiendommen. Se fig.2

Figur 2 viser utdrag fra kulturminneregistreringen i område

Grunneier er klar over hvilke konsekvens er dette har for utbyggingsplanene og er derfor

forberedt på å innrette seg etter kulturmyndighetenes eventuelle krav.



Side 3 av 4

Vedlegg

Innspill til k ommuneplan i Frøya kommune

LANDBRUK

Eiendommen består hovedsakelig av berg og myr. Og uproduktiv skog

I AR5 er det registret et område for innmarksbeite. Dette utgjør til sammen ca 1,5 da av hele
innspillsområde .

Figur 3 viser utdrag fra AR5



Side 4 av 4

Vedlegg

Innspill til k ommuneplan i Frøya kommune

RADON

Det registrert høy risiko for radon på deler av in n spillsområ d e

ADKOMST

Adkomsten vil bli fra RV716



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: PZKET2 Registrert 

dato:10.04.2018 

14:34:18

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Erling Jørgensen

Dato

10.04.2018

Adresse

Nabeitveien 78

Postnr

7263

Poststed

Hamarvik

Telefonnummer

95966879

E-post

erling@nabeit.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Nabeita

Gnr

8

Bnr

16

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LFNR

Hva ønskes området brukt til?

privat bolig

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

2-4

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

5000



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0-100m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

2-4 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

3

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

1

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk

Dette gjelder stien  over gammelskolen, fra Nabeita til Hamarvika 
og stien fra gamle Nabeita fotballbane over til Vikan og videre over gammelskolen. 
Brukes av  ca 25  personer hver dag, mer i helger og ferier.

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

B Ja A Nei 

Beskriv

fra Hamos...  derfor ønsker vi også høyere / bedre skjerming ned mot Nabeita. 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

B Ja A Nei 

Beskriv

tur

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

fortau

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?



A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Vi er 7 fastboende eneheter i Nabeitveien og noen hytter,  vi ønsker sammen med E.Wahl i vikan å få til ett bedre bomiljø her på 
Nabeita / Vikan. Vi ser også at Kommunen har innvilget og bygd ut oppe ved Hamos, noe som har igjen påført vår private vei 
mere belasting. vi tror og mener at litt mer utbygging her på Nabeita vil styrke mulighetene til og oppgradere veiene og turstiene 
som i dagens tilstand utgjør en risiko i vinterhalvåret pga is og meget dårlig standar. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.









Skjema for innspill til revidering av

kommuneplanens arealdel

Inntedning

Forslagsstiller

Navn

4l^L^£iR A- ^A^HeS
Dato

(O A- /3
Adresse

^UI^OEV&I&^ 5o
Postnr

72i<.3
Poststed

^AMARl/v K
Telefonnummer

6(S?CI '~?^q-0)
E-post

h - ^^ (^Ct^^^^ I. ZT?
Stiltes forslag på vegne av en annen?

O Ja ® Nei

Hvem?

Eiendommen

Stedsnavn

LU'^Y) 
Gnr

o

Bnr

^

Om innspillet

Hva er areatformålet i dag, og hva brukes det til? (se https://kommunekart.kom

L M F 5 L/
Hva ønskes området brukt til?

%oL. 6
Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

(o - 15
Størrelse på arealet som omfattes av innspittet

c^- 50 i&c^

Om innspitlet

Er det offenttig vann- / avløpsnett i etter nær forestått område?

ø o



Ja Nei

Hvor lang avstand?

0 ^-
Er du grunneier av området?

Ja O Nei

Redegjør for grunneierforhotd, avtale med grunneier etc.

Når har du planer om å bygge ut området?

7^

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

l060 v^v

Barnehage

l O O O K^
Nærbutikk

(o^ O lA/\

Større arbeidsplass

^bO i^-i
Gang- og sykkelvei

<-(oc' i/^

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus. no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus. no?

O Ja Ø Nei

Spesifiser

Ligger området nærmere enn 100m frå sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

O Ja

Ø Nei

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

O Ja ® Nei

Redegjør for stier og hyppighet av bruk

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy frå veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?



O Ja

Beskriv

® Nei

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

O Ja ®'Nei

Beskriv planlagt etablering

Støykart frå Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen. no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trøndelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

O Ja ® Nei

Beskriv bruk/drift

Vil beiteområder bli berørt?

O Ja S Nei

Hvor mange dekar tandbruksareat vil bli berørt?

o

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hete elter deler av området til nærområde eller Lek?

O Ja .S Ne)

Beskriv

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

O Ja S> Nei

Beskriv

Vil skoleveien være trafikksikker?

(Sjå O Nei

Beskhv

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www. miljokart. no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

'oW



Ja Nei

Foreligger det risiko for ras?

O Ja Ø Nei

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

O Ja (S Nei

Andre opplysmnger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Andre opplysninger

Utfyttende opplysninger og kommentarer til innspitlet

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Forklaring til fellene

Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se https://kommunekart. kom )

Kommuneplanens arealdel, ev. reguteringsplaner

Hva enskes området brukt til?

Botig, næring, naust, fritid, småbåthavn, grøntdrag, friområde

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Eksempel påenheter: hus, hytter, båtplasser, naust etc.

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus. no?

For eksempel kulturminner, naturtyper etc.

Er området utsatt for støy frå veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

Eksempler på støyende virksomhet: næring, industri, havn, etc.

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

Eksemplet på støyende virksomhet: næring, industri, havn, etc.

Beskriv bruk/drift

Er område nå skog, kratt, myr eEler lignende?

Er området flomutsatt?

For eksempel stormflo, vassdrag eller overvann

Foreligger det risiko for ras?

For eksempel kvikkleire

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

For eksempel vind, bølger, strøm ni ngsforhold etc.

Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Husk å legge ved kartutsnltt på neste side!



















Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: EPT4EG Registrert 

dato:04.04.2018 

20:24:11

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Per Arne Hammer

Dato

04.04.2018

Adresse

Hammarveien 4B

Postnr

7263

Poststed

HAMARVIK

Telefonnummer

99010065

E-post

pearha@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Hammeren gård

Gnr

10

Bnr

4

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

et område ved hammarvågen er for tiden regulert som landskapsvernområde. Brukes til beite for geiter

Hva ønskes området brukt til?

Ønskes omregulert til LNF og eller bolig. 

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

området er på ca 7 mål. ingen konkret ide på enheter. 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca 7 mål



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

500 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

ingen konkret plan . Øsker omregulering for å ha flere muligheter enn i dag

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

3

Barnehage

3

Nærbutikk

500

Større arbeidsplass

400

Gang- og sykkelvei

50

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

kulturminne 200 meter unna

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?



A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

1

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

gang og sykkelvei er der

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

0

Andre opplysninger



Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Området er i dag landskapsverområde. Jeg har ved flere anledninger prøvd å få svar på hvrfor det er regulert som det uten å ha 
fått svar på det. Ser derfor ingen grunn til at området fortsatt skal være landskapsvernområde

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: GVE458 Registrert 

dato:04.04.2018 

20:50:56

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Per Arne Hammer

Dato

04.04.2018

Adresse

Hammarveien 4B

Postnr

7263

Poststed

HAMARVIK

Telefonnummer

99010065

E-post

pearha@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Hammeren gård

Gnr

10

Bnr

4

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

området er regulert som lnf

Hva ønskes området brukt til?

bolig. evt næringsformål

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

ingen konkret plan

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca 33 mål



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

500 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

ikke konkret

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

3

Barnehage

3

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

1

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?



A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

gang og sykkelsti

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

ligger i etabblert boligområde på Hammarvika



Husk å legge til kartutsnitt på neste side.



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: TKJ84N Registrert 

dato:28.02.2018 

10:53:09

Antall vedlegg: 3

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Kystplan AS

Dato

28.02.2018

Adresse

Storhaugveien 8

Postnr

7240

Poststed

Hitra

Telefonnummer

93467358

E-post

kystplan@kystplan.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Eskild Wahl

Eiendommen

Stedsnavn

Nabeita

Gnr

8

Bnr

44

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Gammelt småbruk, ligger i LNF-område

Hva ønskes området brukt til?

Boligbebyggelse og en småbåthavn

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Mellom 15-20 enheter.  Eneboliger og type leilighetsbygg 
Småbåthavn med ca 10-15 plasser, tilhørende naust

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

39 da

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

15

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Eiendommen eies av Esild Wahl.  Kystplan bistår kun med inspillet.

Når har du planer om å bygge ut området?

ja

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

1

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Se vedlegg som er levert med dette inspillet

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?



A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

1

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ja, når utbyggingen av nye flatvalveien er fullført

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?



A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

landbruk, kulturminner og småbåthavn er omtalt i vedlegg

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Detaljkart.JPG

oversiktskart.JPG

Vedlegg til innspill EskilWhal.pdf







Side 1 av 3

Ved legg til innspill , kommuneplan gnr 8 bnr 44

Figur 1 O m r å d e

ADKOMST

Grunneier har dialog med naboene om å lage en ny adkomst til eiendommen. Man ser på dette som
en mulighet for å få avlastet den eksisterende veien.



Side 2 av 3 
 

 

 

 

KULTURMINNER 

Undersøkelser viser at det er kulturminner på eiendommen. 

Det er registrert to mindre funn.  

Grunneier er klar over hvilke konsekvenser dette har for hans muligheter for å få frigjort området til 

boligformål. 

Grunneier er forberedt på en tett dialog med kulturvernmyndighetene for å kunne gjøre  nødvendige 

tiltakene som kan frigi området.  

 

 

Figur 2 registrerte kulturminner 

  



Side 3 av 3 
 

 

LANDBRUK 

Eiendommen består av berg og myr. Mulig det ble drevet jordbruk i riktig gamle dager, men nå er det 

kun gammelt gress og lyng og berg. 

I NIBIO er AR5  for denne eiendommen registeret med følgende: 1,1 dekar overflatedyrket jord og 

8,9 dekar med  innmarksbeite. De resterende arealet på 27 dekar er skrinn fastmark. 

 

Figur 3 viser utdrag fra AR5 

SMÅBÅTHAVN 

Småbåthavna er tenkt som et fellestiltak for omkringliggende bebyggelse.  En antar plass til ca 10-15 

båtplasser.      Det er også intensjoner om naust i tilknytning til båtplassene. 

 

Figur 4 viser detaljer 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: M8PS7X Registrert 

dato:19.02.2018 

19:05:51

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Kristian Joel Karlsen

Dato

12.02.2018

Adresse

Hammarvikringen 98

Postnr

7263

Poststed

Hamarvik

Telefonnummer

95768759

E-post

krj-k@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Hamarvik

Gnr

9

Bnr

3

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealet er ikke ibruk

Hva ønskes området brukt til?

Boligformål

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Ikke planlagt

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



106,144

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

100 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Snarest

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

1

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Det er gang og sykkelvei etablert idag

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Høyspent går over område A iflg kart

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Området er meget attraktivt for boligområde.Kort avstand til skole,barnehage,idrettsanlegg,butikk

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kart.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: HDNSRR Registrert 

dato:28.05.2018 

07:54:51

Antall vedlegg: 3

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Norconsult AS

Dato

28.05.2018

Adresse

Klæbuveien 127 B

Postnr

7031

Poststed

TRONDHEIM

Telefonnummer

94831756

E-post

willywollo@norconsult.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Sigbjørn Larsen

Eiendommen

Stedsnavn

Flatval

Gnr

8

Bnr

301

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Fritidsformål og forretning

Hva ønskes området brukt til?

Boligformål og vegforbindelse

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Ca 4 boenheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca 10 daa

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

ukjent

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Sigbjørrn Larsen er grunneier

Når har du planer om å bygge ut området?

Ikke avklart

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

6

Barnehage

6

Nærbutikk

12

Større arbeidsplass

12

Gang- og sykkelvei

12

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke gang- og sykkelveg

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 



Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Sed foreløpig ROS-vurdering

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Se vedlagt brev

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

5183450-180525 Innspill til kommuneplanen.pdf

5183450-180514 Oversiktskart.pdf

5183450-180525 Foreløpig ROS-vurdering.pdf



Reguleringsendring Flatval, gnr. 8, bnr. 301 m. fl. , Frøya kommune.

Oversiktskart, 14.05.2018

Frøya kommune

Område aktuelt for
boligbebyggelse

Mulig ny veg med brygge



 

Foreløpig ROS-vurdering i forbindelse med anmodning 
oppstartsmøte.                                                                                                           
Reguleringsendring Flatval, gnr. 8, bnr. 301 m. fl., Frøya kommune. 

Trondheim, 25.05.2018 

1 Området og tiltaket 
Formålet med planarbeidet er å utvide / etablere et boligfelt på gnr. 8, bnr. 301, samt mulig ny veg 

innen område avsatt til forretning i reguleringsplan Flatval, vedtatt 30.08.2001. 

 
I kommuneplanens arealdel er det vist til gjeldende reguleringsplan. 
Foreslått boligområde er vist som friluftsområde i reguleringsplan Flatval, mens vegtraséen går i 
området regulert til forretning og småbåthavn. 

  
2 Foreløpig ROS-vurdering 
2.1 Sjekkliste og risikovurdering 
Gjennom sjekklisten nedenfor kommer en fram til hvilke punkt hvor det er behov for å gjennomføre en 

risikovurdering i planarbeidet (punktene som er markert med ”Ja” i listen).  

Der det er aktuelt med avbøtende tiltak, skal disse kommenteres, og vises hvordan de skal følges opp. 

Risiko er definert som produktet av sannsynligheten for at en uønsket hendelse innen nevnte forhold 

vil oppstå (S-nivå) og konsekvensen for samfunn og miljø når dette inntreffer (K-nivå). 

Resultatet blir satt inn i følgende tabell: 

 

SANNSYNLIGHET 

 

 

KONSEKVENS 

K1 – Liten K2 – Middels                 K3 – Stor K4 – Svært stor 

S4 – Svært stor     

S3 – Stor     

S2 – Middels     

S1 – Liten     

Hendelser med røde felt: Tiltak er normalt nødvendig. 

Hendelser med gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte. 

Hendelser med grønne felt: ”Rimelige” tiltak gjennomføres. 

HENDELSE/SITUASJON Vurder 
S-

NIVÅ 
K-

NIVÅ 
RISIKO Kommentarer/tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 

1. Masseras/-skred Nei    
Området ligger i henhold til ngu.no – 
løsmassekart i et område med løsmassetype 
100 – humusdekke / tynt torvdekke over 
berggrunn. Det er stedvis fjell i dagen. 
 
Det er i følge NVE Atlas ikke reistrert 
kvikkleiresoner i nærheten av området. 

2. Snø-/isras Nei    Selv om deler av området er brattlendt, er det 

ikke registrert snø- og isras. 

3. Flomras Nei    Det er ikke reguistrert vassdrag innområdet som 

tenkes svsatt til boligformål. En bekk har utløp i 

området mulig veg legges. 

4. Flodbølge Ja S2 K2 Grønn Mulig veg går i strandsonen. 
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5. Undersjøisk ras deponi Nei     

6. Tidevannsflom/stormflo Ja S3 K2 Gul I henhold til NVE Atlas ligger mulig ny veg i 

aktsomhetsområde flomsone.  

7. Radongass Ja S4 K3 Rød I henhold til ngu.no er det høy aktsomhetsgrad 

for radon i området.  I henhold til § 13-5 i 

Forskrift om tekniske krav til byggverk skal 

bygninger prosjekteres og utføres med 

radonforebyggende tiltak når det ikke er 

dokumentert at forholdene er tilfredsstillende. 

Vær, vindeksponering. Er området: 

8. Vindutsatt Ja S2 K3 Gul Sterk storm ca. 2-3 ganger pr år, og mest fra 

sørøst. 

9. Nedbørutsatt Nei    Det mangler offisielle normaler for nedbør. 

Forventa årrsnedbør er ca. 1200 mm, med en 

liten overvekt på nedbør i perioden september – 

desember. Det forventes økning i 

nedbørsmengden framover. Krav om lokal 

overvannshåndtering avklares i planprosessen. 

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på eller konsekvenser for: 

10. Grøntstruktur/sårbar flora Ja S3 K2 Gul Deler av utbyggingsområdet for bolig omfattes 

av et grøntstrukturområde. 

I strandsonen er det mulige 

skjellsandforekomster, jamfør naturbasen. 

11. Sårbar fauna, 

vannlevende organismer  

Nei ?    Ikke registret vann / dammer innen området som 

avsettes til boligformål. Mulig ny veg går i 

standkanten. 

12. Sårbar fauna land Nei    I henhold til miljøstatus.no er det registrert lomvi, 

og diverse sommerfugler i nærheten av området.  

13. Verneområder Nei     

14. Vassdragsområder Nei    Ikke større vassdrag eller dammer innen 

planområdet. 

15. Automatisk fredete 

kulturminner 

Nei    Ikke registrert treff i Askeladden.ra.no 

16. Kulturminne/-miljø nyere 

tid 

Nei    Ikke registrert treff i Askeladden.ra.no 

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

17. Veg Ja S4 K1 Gul Regulert hovedvegforbindelser opprettholdes,  

18. Havn, kaianlegg Ja S4 K1 Gul Mulig veg går i utkanten av regulert område for 

småbåthavn, ikke etablert. 

19. Sjøkabler Nei     

20. Sykehus/-hjem, kirke Nei     

21. Brann/politi/sivilforsvar Nei    Branntekniske løsninger må vurderes i 

forbindelse med melding om byggetiltak. 

Sikkerheten ved brann er ivaretatt gjennom 

dagens brannordning. 
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22. Kraftforsyningsanlegg  Nei    Ikke nettanlegg i hht. NVE Atlas 

23. Vannforsyning – 

naboskap  

Nei    
Kapasitet for vannforsyning må avklares i 

planprosessen.   

24. Vannforsyning – 

industrivann 

Nei     

25. Annen kommunal 

ledningssystem 

    
Avklares i planprosessen. 

26. Forsvarsområde Nei     

27. Tilfluktsrom Nei    Ikke registrert den typen bebyggelse i 

planområdet. 

28. Område for idrett/lek Nei     

29. Friluftsområde Ja S4 K3 Rød Registrert friluftsområde innen foreslått 

boligoråde. 

30. Vannområde for friluftsliv Nei    Ikke registrert dam innen planområdet. 

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

31. Fare for akutt 

forurensning 

Nei    Ikke registrert aktivitet som medfører akutt 

forurensning i området. 

32. Permanent forurensning Nei     

33. Støv og støy; industri Nei     

34. Støv og støy; trafikk Nei    Lite trafikk i området 

35. Støy; andre kilder  Nei     

36. Forurenset grunn  Nei    
Forvente ikke at nåværende bruk av området har 
medført forurensning i grunnen av en slik art at 
det vil påvikre framtidig bruk.  
 

37. Forurensning i sjø Nei     

38. Høyspentlinje (stråling) Nei     

39. Risikofylt industri mm  Nei     

40. Avfallsbehandling Nei     

41. Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

42. Fare for akutt 

forurensning 

Nei     

43. Støv fra egen trafikk Nei    Planlagt tiltak antas ikke å medføre trafikk av et 

omfang som gir vesentlig støv. 

44. Støy fra egen trafikk Nei    Planlagt tiltak antas ikke å medføre trafikk av et 

omfang som gir vesentlig støy. 

45. Støy og støv fra andre 

kilder  

Nei    Ikke registrert andre støy og støvkilder. 

46. Forurensning til 

sjø/vassdrag 

(overflatevann) 

Nei     
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47. Forurensning av dypvann 

og sjøbunn 

Nei     

48. Fare for uhell ved bruk av 

kjemikalier, eksplosiver  

Nei     

Transport. Er det risiko for: 

49. Ulykke med farlig gods  Nei     

50. Vær/føre begrenser 

tilgjengelighet til området 

Nei     

Trafikksikkerhet: 

51. Ulykke i av-/påkjørsler  Ja S2 K3 Gul Det må vises trafikksikker adkomst til området.  

52. Ulykke med 

gående/syklende  

Ja S2 K3 Gul Det må vises trafikksikker adkomst til området. 

53. Andre ulykkespunkter Nei     

Andre forhold: 

54. Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje-/terrormål? 

Nei     

55. Er det potensielle 

sabotasjermål i 

nærheten?  

Nei     

56. Regulerte 

vannmagasiner,  

Nei     

57. Naturlige terrengform. 

som utgjør spesiell fare  

Nei     

58. Gruver, sjakter, 

steintipper  

Nei     

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

59. Tilrigging, 

anleggsvirksomhet 

Ja S2 K2 Grønn Tilrigging m.m.vil i hovedsak skje innenfor 

utbyggingsområdet, men riggplass må drøftes. 

Plan skal utarbeides for anleggsvirksomheten, 

og krav sikres i planbestemmelsene 

60. Trafikk Ja S2 K2 Grønn I anleggsperioden vil det bli noe økt trafikk på 

tilliggende offentlige veger og i adkomstområdet. 

 







Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: K5MAQN Registrert 

dato:24.05.2018 

12:32:28

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Frøy Eiendom AS

Dato

24.05.2018

Adresse

Siholmen 34

Postnr

7260

Poststed

Sistranda

Telefonnummer

72448789

E-post

post@froyeiendom.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Arnt Tore og Heidi H Skarsvåg.

Eiendommen

Stedsnavn

Bergheia

Gnr

10

Bnr

15

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Ubebygd real

Hva ønskes området brukt til?

Boliger, leiligheter.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Usikker på antall

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Hele 10/15 består av 2 teiger. Området vi tenker er omrisset i kart. Usikker på størrelse.

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

Usikker

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Eies av Arnt Tore og Heidi H Skarsvåg. Har muntlig aksept på innspillet.

Når har du planer om å bygge ut området?

Ser det innenfor 5-8 år- Men vil evt. starte planlegging før.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

5

Barnehage

5

Nærbutikk

3

Større arbeidsplass

3

Gang- og sykkelvei

2

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk



Vanskelig å si,.

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

613738

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Lite trafikk. Gangvei til skole og butikk.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?



A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke relevant

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Kommer med innspill i området da vi ser begrensninger med tanke på boligområder på Hamarvik. Vi har planer om bygging av 
boliger ihht vekst i Hamarvik og ønsker da å åpne for flere muligheter.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

10,15 heidi og arntis arealplan.pdf







Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: HW7QZM Registrert 

dato:24.05.2018 

12:45:08

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Frøy eiendom AS

Dato

24.05.2018

Adresse

Siholmen 34

Postnr

7260

Poststed

Sistranda

Telefonnummer

72448789

E-post

post@froyeiendom.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Viviann Hammervik

Eiendommen

Stedsnavn

Øvergaard

Gnr

9

Bnr

14

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Ubebygd areal

Hva ønskes området brukt til?

Boliger, leiligheter.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Usikker på antall

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

94351

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

Usikker

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Eies av Viviann Hammervik. Har muntlig aksept på dette innspillet

Når har du planer om å bygge ut området?

Ser det innenfor 5-8 år. Men vil evt. starte planlegging før.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

5

Barnehage

5

Nærbutikk

3

Større arbeidsplass

3

Gang- og sykkelvei

2

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk



Vanskelig å si.

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

94351

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Gangvei til skole og butikk.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?



A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen risikomoment p.t.

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Vi kommer med innspill da vi ser begrensinger med tanke på boligområder på Hamarvik. Vi har planer om bygging av boliger ihht 
vekst på Hamarvik og ønsker da å åpne for flere muligheter.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

9,14 Viviann Hammervik arealplan.pdf







Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: NKDDK4 Registrert 

dato:24.05.2018 

12:52:53

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Frøy eiendom AS

Dato

24.05.2018

Adresse

Siholmen 34

Postnr

7260

Poststed

Sistranda

Telefonnummer

72448789

E-post

post@froyeiendom.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Bjarne Ulrik Johansen

Eiendommen

Stedsnavn

Hamarvik

Gnr

9

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Noe er bolig og noe er fredet. Vi ønsker at området rundt innsendte innspill på gnr. 9, bnr. 14 og gnr. 10. bnr. 16 i Frøya evt kan 
endres. Ser ikke akkurat hvilket areal som er fredet, men kan noe av området i nærheten av nevnte eiendommer, som ikke er 
fredet,  endres til bolig så ønsker vi det. 

Hva ønskes området brukt til?



Boliger og leiligheter.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Usikker på antall

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

768704

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

Usikker

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Bjarne Ulrik JOhansen. Har muntlig aksept på dette innspillet.

Når har du planer om å bygge ut området?

Ser det innenfor 5-8 år. Men vil evt. starte planlegging tidligere.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

5

Barnehage

5

Nærbutikk

3

Større arbeidsplass

3

Gang- og sykkelvei

2

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Ser det er noe som er fredet grunnet steinalderfunn. Ser ikke riktig hvor funn er. Hvis det er mulig å få endret areal rundt de andre 
nevnte eiendommer, uten å komme i konflikt med steinalderfunn så ønsker vi det.

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 



Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk

Vanskelig å si.

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

500

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Gangvei ved hovedvei til skole.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?



A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke som vi vet om.

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Kommer med innspill da vi ser begrensninger med tanke på boligområde på Hamarvik. Vi har planer om bygging av boliger ihht 
vekst på Hamarvik og ønsker da å åpne for flere muligheter.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

9,1 Bjarne Ulrik Johansen arealplan.pdf



















Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 3HQFBB Registrert 

dato:11.05.2018 

12:45:14

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Trude Hvalryg

Dato

11.05.2018

Adresse

Lyngåsveien 60

Postnr

7263

Poststed

Hamarvik

Telefonnummer

91600132

E-post

trude.hvalryg@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Lyngås

Gnr

10

Bnr

30

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Landbruk

Hva ønskes området brukt til?

Boligformål

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

ca 10

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



25,5 daa

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

100-300 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ingen umiddelbare planer. Avhenger av lønnsomheten på gårdsdrifta

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

B Ja A Nei 

Beskriv bruk/drift

Området i nord-øst på 3,6 da er definert som fulldyrka, men ligger for seg selv inneklemt mellom veier og andre boliger og egner 
seg ikke lengre til landbruksformål. Det har ikke vært oppdyrket på flere tiår. 
Området i sør-øst på 6 da er definert som innmarksbeite/overflatedyrka areal, men er i dag bare mosegrodd fastmark uten særlig 
beiteverdi. Det er tatt med en flik av fulldyrka jord for å få til enklere opptegning av arealet. 
Området i sør-vest på 14,6 da består av skog med lav bonitet, uproduktiv skog og myr.

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

5

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

600 meter privat blindvei med liten trafikk, til offentlig vei med gang- og sykkelvei

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 



Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Omsøkt areal ligger på riktig side av hensynssynssonen til drikkevannskilden Hammervatnet.

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Eiendommen Lyngås er definert som gårdsbruk med konsesjon, men arealet er til sammen bare på 110 da og driften er i dag så 
lite lønnsom at hele eiendommen, også det som defineres som fulldyrka og overflatedyrka, (med unntak av den delen som ligger 
innenfor hensynssonen), kunne vært omdefinert til boligformål. Dersom Frøya kommune åpner for dette, ønsker jeg at det blir 
gjort. 
Jeg ber også om at mitt tidligere innspill til arealplanen trekkes og erstattes av dette.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

tomter lyngåsen.pdf



Tegnet objekt 2

Tegnet objekt 3

Tegnet objekt 4

60m 40 20 0

GÅRDSKART 501 4-1 0/30
Tilknyttede grunneiendommer:

10/30

Målestokk 1 : 2500 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 11.05.2018

Markslag (AR5) 1 3 klasser
TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)

Kartet viser en presentasjon av valgt type
gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

statistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

= Fulldyrka jord 27.5
5 Overflatedyrka jord 1.4
6 Innmarksbeite 7.8 36.7
S Skog av særs høg bonitet 0.0
H Skog av høg bonitet 0.0
M Skog av middels bonitet 0.0
L Skog av lav bonitet 29.4
i Uproduktiv skog 9.9 39.3
1 Myr 15.5

Åpen jorddekt fastmark 6.6
Åpen grunnlendt fastmark 7.9 30.0
Bebygd, samf, vann, bre 4.7
Ikke klassifisert 0.0 4.7
Sum: 110.7 110.7



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: DAZRPW Registrert 

dato:03.05.2018 

13:39:37

Antall vedlegg: 3

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Frode Riiber

Dato

03.05.2018

Adresse

Karvikveien 27

Postnr

7263

Poststed

Hamarvik

Telefonnummer

91313777

E-post

frode@norgeshus.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Hammarberget 

Gnr

10

Bnr

8

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNFR

Hva ønskes området brukt til?

Boliger

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

50 - 60 enheter.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



ca 70 daa

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Så snart det er teknisk mulig med hensyn på reguleringsplaner etc.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

3

Barnehage

3

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

B Ja A Nei 



Beskriv

Deler av eiendommen, i den østre delen, ligger ved fv. 714 og er eksponert for støy fra biltrafikk. Største delen av dette partiet er 
planlagt brukt til gang og sykkelvei mellom Hamarvik og Sistranda.

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Etter at den planlagte gang og sykkelveien er ferdig bygd, vil det være trafikksikkert i og med at gangveien vil bli tilstøtende til 
denne eiendommen. I dag må fv 714 krysses for å komme til gang og sykkelvei til skole.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Det er planlagt ny trase` for vannledning mellom Sistranda og Hamarvik. I denne grøfta vil det også bli lagt en ny høyspentkabel. 



Traseen er i planleggingsfasen, men er foreslått lagt i eiendomsgrensen i den nordlige og nordvestlige delen av eiendommen.

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Eiendommen som dette forslaget omhandler, ligger på en høyde på vestsiden av fv. 714 i den nordlige delen av Hamarvik. 
Eiendommen vil kunne tilby tomter med en flott sjø-utsikt mot øst. Avstand til sjø er nærmere enn 100 meter målt i kart, men er 
avskåret med fv. 714 i øst. Kun et lite parti mot øst av denne eiendommen ligger innenfor 100-meters-beltet. 
Området består av skrinn fastmark og myr. Et område på ca. 5 daa, med fulldyrka jord og beitemark inngår ikke i dette forslaget. 
Kommunen er i planleggingsfasen for ny trase for vannledning mellom Hamarvik og Sistranda. Denne traseen vil komme i 
umiddelbar nærhet til dette området, nærmere bestemt i tomtegrensens nordlige del. 
I samme grøft er det planlagt å legge høyspentledning. 
Området rundt Hamarvik har et behov for nye områder som kan brukes til boligformål. Ved å innlemme dette område i den nye 
kommuneplanen, vil det kunne være mulig å få til en reguleringsplan og senere igangsetting av nye boligprosjekter. 
Med et potensiale på 50 - 60 enheter, vil det kunne tilføre grenda Hamarvik mange nye innbyggere. 
Dette området vil bli attraktivt for boligkjøpere, ikke minst for sin utsikt over den unike skjærgården Frøya kan tilby. 
På samme tid vil det ikke være noe som hindrer solforholdene i sør og vest.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kartutsnitt 10 8 20000.pdf

Kartutsnitt 10 8 markert.pdf

Oversiktskart 10 8.pdf



Vi tar forbehold om feil og mangler i kartet, spesielt når det gjelder grenseforløp på eldre eiendommer. Vi tar ikke ans var for bruk
av kartet i forbindelse med salg eller kjøp, fordi det kan være store unøyaktigheter i kartet.

© Norkart AS

1:20000 30.04.2018





Frøya kommune

50m
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Vi tar forbehold om feil og mangler i kartet, spesielt når det gjelder grenseforløp på eldre eiendommer. Vi tar ikke ans var for bruk
av kartet i forbindelse med salg eller kjøp, fordi det kan være store unøyaktigheter i kartet.
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Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: KZ78H4 Registrert 

dato:22.04.2018 

15:41:17

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Erling Nordhanner

Dato

22.04.2018

Adresse

Grindskarveien 6

Postnr

7263

Poststed

Hammarvik

Telefonnummer

72446276

E-post

dine.oddfryd@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Opheim

Gnr

10

Bnr

279

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNFR-område i gjeldende kommuneplan

Hva ønskes området brukt til?

Bolig

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Se innspill levert av WSP dattert 9-8-2017 ved oppstart av planarbeidet

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



ca 45 mål

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

naboeiendommen

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Så fort innspillet er vedtatt

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

3

Barnehage

3

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Vil knyttes sammen med dagens skolevei som brukes av beboerne som bor i hus som grenser til arealet

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

B Ja A Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke relevant

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Se innsendt forslag fra WSP dattert 9.08-2017 ved oppstart av planarbeidet

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

170809 Innspill til kommunens varsel Erling Nordhammer Gnr 10-bnr 279.pdf
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Kommuneplanens arealdel – innspill til varsel om planoppstart og høring 
med offentlig ettersyn av planprogram for revidering av KPA 
 

Det vises til kommunens arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel og kommunestyrets vedtak 
i sak 61/17 av 01.06.2017. På vegne av Erling Nordhammer oversendes herved hans innspill til arbeidet. 

 

Nordhammer er hjemmelshaver til eiendommen Oppheim, gnr. 10, bnr. 279. Eiendommen er angitt som 
LNFR-område i gjeldende kommuneplan. 

 

Figur 1 – utdrag fra kommunens grunnkart. 

 

Figur 2 – utdrag fra gjeldende kommuneplanens 
arealdel. 

 



 

2 
 

I forslag til planprogram, er det blant annet angitt at det skal legges til rette for mer boligbygging og at 
dette skal gjennomføres både ved fortetting og ved etablering av nye boligområder. De nye 
boligområdene skal blant annet anlegges i områder med tilknytning til gang- og sykkelveger og i 
tilknytning til allerede utbygde areal. Kommunen skal fortsatt vektlegge nærhet til sjø og havutsikt. 

 

Nordhammer ønsker at deler av eiendommen endres fra LNFR-område til boligformål. Dette gjelder areal 
angitt med blått på figuren nedenfor. Det forutsettes å holde formålsgrensa minst 100 meter fra sjøen. 

 

Figur 3 – angjeldende område som ønskes endret fra LNFR-område til boligformål er angitt med blå farge. 

Etter vårt syn oppfyller dette arealet krav som tilknytning til allerede bebygde areal, nærhet til sjø og 
havutsikt. I tillegg ligger området med nærhet til ulike sentrumsfunksjoner. I dette området kan det legges 
til rette for både eneboliger og flermannsboliger slik at man kan få en arealeffektiv bruk av området og en 
god boligsammensetning. 

 

Det anmodes om at innspillet tas inn i det arbeidet som skal igangsettes for å revidere kommuneplanens 
arealdel. Det for ventes at hjemmelshaver blir holdt orientert om hvordan innspillet blir behandlet og 
prosessen videre og at hjemmelshaver får anledning til å gi innspill senere i prosessen. 

Dersom det skulle være behov, kan vi eventuelt delta på et møte hvor vi kan få anledning til å 
presentere/diskutere mulighetene for å endre dette området til utbyggingsområde for boliger. 



 

3 
 

 

Ta kontakt med undertegnede dersom noe er uklart på telefon 400 19 526 eller e-post 
arnhild.herrem@wspgroup.no  

 

 

 

Med vennlig hilsen 
WSP Norge AS 
 

 

  

Arnhild Herrem 
Prosjektleder 
 
 
Kopi 
Erling Nordhammer, 7263 Hamarvik 
 

  

 























Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 87AMKQ Registrert 

dato:29.05.2018 

19:16:23

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Arve Hammernes

Dato

29.05.2018

Adresse

Hammarnesveien 20

Postnr

7263

Poststed

Hamarvik

Telefonnummer

94498443

E-post

hmarie-k@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Hammarnesveien

Gnr

10

Bnr

216

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Det er i dag registrert som dyrket mark. Men området er ikke bruk.

Hva ønskes området brukt til?

Boligformål.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

1 boligenhet

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



742,6 kvm

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Nær fremtid.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Gang- og sykkelvei

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen.

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Grunneier ønsker å bygge liten boligenhet i allerede etablert boligområde. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Tomt.jpg





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: SD4G2H Registrert 

dato:29.05.2018 

12:04:55

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Hurran Villsau

Dato

29.05.2018

Adresse

Sørfrøyveien 246

Postnr

7263

Poststed

HAMARVIK

Telefonnummer

41411841

E-post

ainatara75@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Hurran Gård

Gnr

8

Bnr

6

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF område som er ubebygd

Hva ønskes området brukt til?

3 boligenheter

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

3 boligenheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

se vedlegg



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

300 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Så fort som mulig. prosessen med utbygging i aktuelt område er inne i 3 året.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

1

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?



A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Det bygges nå ny vei og gang sykkelvei ved dette området. Ferdigstilles september 2018.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Området ligger skjermet til og er ikke utsatt for risiko

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

ønsker å innregulere 3 boligtomter på aktuelt område.



Husk å legge til kartutsnitt på neste side.





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: JCB2YN Registrert 

dato:29.05.2018 

12:49:36

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Aina Taraldsen Sandvik

Dato

29.05.2018

Adresse

Sørfrøyveien 246

Postnr

7263

Poststed

HAMARVIK

Telefonnummer

41411841

E-post

Ainatara75@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Hurran

Gnr

8

Bnr

260

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Området var beplantet av sitkagran skog som nå er fjernet.

Hva ønskes området brukt til?

1 boligenhet

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

1 boligenhet

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

1,6 mål



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

100 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

2019

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

B Ja A Nei 

Beskriv



vei til tilstøtende boliger i området rett ved tomt.

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Det bygges ny vei i grenda med gang og sykkelsti helt fram til skole/barnehage. Veien ferdigstilles september 2018

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Det er ingen andre opplysninger som er relevante for aktuell tomt.

Andre opplysninger



Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Ønsker å fradele en boligtomt på aktuelt område

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 68SXWX Registrert 

dato:28.05.2018 

22:21:06

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Ørjan Rinø

Dato

28.05.2018

Adresse

Hamnehaugveien 20

Postnr

7263

Poststed

Hamarvik

Telefonnummer

91385116

E-post

r-rinoe@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Flstval

Gnr

8

Bnr

6

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF Område

Hva ønskes området brukt til?

Boligformål

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

3 boligenheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



3 tomter på 2 mål

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

70meter

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Har intensjonsavtale med grunneier med å bygge bolig på området.

Når har du planer om å bygge ut området?

Så snart som mulig 

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Gang og sykkelvei 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Trønderenergi har kontaktet grunneier for å få legge luftspenn i jord. 



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Viser til tidligere søknad om dispansasjon til fradeling og oppføring av boliger på gnr.8 bnr. 6 i Frøya Kommune sendt fra 
advokatfirmaet Stokholm & Svendsen 16.01.2018. 
Arkivsaksnummer: 18/244 i Frøya Kommune. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kartutsnitt innspill arealplan gnr. 8 bnr. 6 (1).pdf



Bolig 2

Bolig 3

Bolig 1



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: T6QKJC Registrert 

dato:28.05.2018 

21:57:44

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Kim Krutvik Lund 

Dato

28.05.2018

Adresse

Postboks 5

Postnr

7263

Poststed

Hamarvik

Telefonnummer

90810047

E-post

Kim_lundern@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Nygården

Gnr

9

Bnr

8

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF. Området er ikke i bruk

Hva ønskes området brukt til?

Boligbebyggelse og næring

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Ca 44 dekar til boligbebyggelse som utgjør mellom 15 og 20 boligtomter og ca 23 dekar til næring. 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



67

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

300m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Jeg er positiv til en snarlig igangsettelse hvis mulig.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

1

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

B Ja A Nei 

Beskriv bruk/drift

Er ikke i drift.

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

67

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Området ligger 300m fra Nabeita oppvekstsenter.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Har et ønske om å legge høyspentledninger i bakken, for bedre utnyttelse av areal.



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Håper dette ser bra ut. Ser fram til et godt samarbeid. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

image.jpg





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 58UKAC Registrert 

dato:27.05.2018 

13:57:31

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Arvid Kjønnøy Hammernes

Dato

27.05.2018

Adresse

Hammarnesveien 20

Postnr

7263

Poststed

Hamarvik

Telefonnummer

99027552

E-post

arvidhammernes@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Flatval

Gnr

8

Bnr

6

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF-område. 

Hva ønskes området brukt til?

Bolig.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Det er tenkt 3 boliger i område.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



3 boligtomter, hver av dem inntil 2 mål. 

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

Ca. 70m 

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Har en intensjonsavtale med grunneier for bygging av bolig på området. 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ønsker å bygge en bolig på området. Det er også ytterligere to familier som ønsker å bygge bolig på området, til sammen 3 
boliger. 

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy



Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Gangvei til Nabeita oppvekstsenter. 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke relevant. 



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Viser til søknad om dispensasjon til fradeling av tre boligtomter med oppføring av boliger på gnr. 8 bnr. 6 i Frøya kommune, sendt 
fra Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS datert 16. januar 2018. Frøya kommune arkivsaknr. 18/244. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kartutsnitt innspill arealplan gnr. 8 bnr. 6.pdf



Bolig 2

Bolig 3

Bolig 1













Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: XW3GYH Registrert 

dato:31.05.2018 

12:40:35

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Ingeniør Leif Fordal AS

Dato

31.05.2018

Adresse

Postboks 143

Postnr

7239

Poststed

Hitra

Telefonnummer

91510808

E-post

leif.fordal@ilfas.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

LISA ODDNY FILLINGSNES GRYTVIK

Eiendommen

Stedsnavn

FILLINGSNES

Gnr

4

Bnr

2

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF

Hva ønskes området brukt til?

FRITIDSBOLIGER

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



12 FRITIDSBOLIGER

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

50 DA

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

100 METER

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

2019-21

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

15

Barnehage

15

Nærbutikk

15

Større arbeidsplass

15

Gang- og sykkelvei

15

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

5

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Høyspentlinje i et meget begrenset del av området



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Se vedlegg

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kart over planområde.docx

Supplerende opplysninger gnr 4 bnr 2.docx



INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL  DELER AV EIENDIOMMEN GNR 4 BNR 2 

 

PROSJEKT:  FILLINGSNES 

GRUNNEIER:  LISA ODDNY FILLINGSNES GRYTVIK 

FORMÅL:  FRITIDSBOLIGER 



INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN FOR FRØYA - AREALDEL 

_______________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ingeniør Leif Fordal AS  Side 1 av 1 
 

    

EIENDOM: GNR 4 BNR 2 

PROSJEKT: FILLINGSNES 

GRUNNEIER: LISA ODDNY FILLINGSNES GRYTVIK  

FORMÅL:  FRITIDSBEBYGGELSE 

 

SUPPLERENDE OPPLYSNINGER: 

Området er småkupert med fallende terreng ned mo sjøen. Vest for det foreslåtte område er det 

avsatt areal for fritidsbebyggelse; området egner seg ikke spesielt godt til slikt formål, da det er 

uveisomt og noe vanskelig å bygge ut. 

Deler av det foreslåtte området benyttes til beite for sau. Grunneier skal avvikle egen drift med sau, 

men skal leie ut grunnen for beite til nabo som driver med sau i dag. 

Øst for nytt planområde er det regulert for fritidsbebyggelse. Innenfor området er det avsatt 8 (?) 

tomter; alle er solgt, kun en tomt er ikke bebygd. 

Grunneier har mottatt mange henvendelser om tomt for fritidsboliger, og det oppfattes som et 

stort behov for nye områder for denne type bebyggelse. 

Det er god vannforsyning til området og avløp tenkes utbygd med eget renseanlegg/felles 

renseanlegg for et større geografisk område på Fillingsneset. 

Området som ønskes utbygd til fritidsbebyggelse er ca. 50 da og det vil kunne gi plass for 12 

fritidsboligtomter. 

 

31.05.2018 

For grunneier 

 

 

Leif Fordal 

 

 

 

 















Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: JHNT6Z Registrert 

dato:29.05.2018 

12:13:49

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Beathe Sandvik Meland

Dato

29.05.2018

Adresse

Hammarvikringen 92

Postnr

7263

Poststed

Hamarvik

Telefonnummer

95288121

E-post

beathemeland@live.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Oppheim

Gnr

10

Bnr

33

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF- beite for villsau

Hva ønskes området brukt til?

Hytter, fritidsboliger

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

ca 8-10 hytter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



20 daa

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

ca 50 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

I planperioden

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

B Ja A Nei 



Beskriv

Kan være støy fra FV 714

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

15

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Plan for gang og sykkelvei langs FV 714

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

viktig: Innspillet gjelder også for eiendommen 10/102 som eies av samme grunneiere. Se vedlegg for ytterligere opplysninger.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

innspill til kommuneplanens arealdel  kart 290518.pdf

innspill til kommuneplanens arealdel 290518.pdf





















Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: F286AZ Registrert 

dato:28.05.2018 

12:00:57

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Lars N Flaahammer

Dato

28.05.2018

Adresse

Fillingsnesveien 20

Postnr

7263

Poststed

Hamarvik

Telefonnummer

92210628

E-post

lars.flaahammer@marineharvest.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Hallaren

Gnr

5

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

UB 24, hovedsakelig ubebygd. Sauebeite.

Hva ønskes området brukt til?

Ønsker at byggegrense for UB 24 settes til 30 meter fra sjøen. 

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Hyttefelt

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



72

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Så fort det er godkjent. 

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

15

Barnehage

15

Nærbutikk

15

Større arbeidsplass

5

Gang- og sykkelvei

15

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Blant annet pilspisser. I tilknytning til gården. 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

48

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke relevant



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Ønsker at byggegrense setter til 30 meter fra sjøen for hele hyttefeltet. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Hallaren 1.docx



 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 3Q8RS2 Registrert 

dato:14.02.2018 

15:07:13

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Kystplan AS

Dato

14.02.2018

Adresse

Storhaugveien 8

Postnr

7240

Poststed

Hitra

Telefonnummer

93467358

E-post

kystplan@kystplan.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Ytternesset Invest AS v/Sigurd Bekken

Eiendommen

Stedsnavn

Ytternesset

Gnr

4

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Området er avsatt til LNF

Hva ønskes området brukt til?

Fritidsboliger

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



15-30 nye fritidsboligtomter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

218 da

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

2m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

I nærmeste fremtid . 
Grunneier har i dag en vedtatt reguleringsplan, der flere tomter er solgt.  Tenkter å bygge ut fortløpende.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

11

Barnehage

11

Nærbutikk

11

Større arbeidsplass

12

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

I nærheten ligger en et område som har arter med stor forvaltingsansvar.  Dette er IKKE i området som ønskes bebygd, men et 
tilstøtende område.

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

6

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

ingen skoleskyss er nødvendig

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 



Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Man vil ta hensyn til havnivåstigning

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Viser til tidligere insendt søknad om oppstartsmøte  sak 17/2824. 
Området er nå utvidet 
Når det gjelder landbruk, så er det registrert et område i AR5.  det har ikke vært aktivt jordbruk på 20 år på område. 
 
Ønsker videre en småbåthavn som kan serve flere eiendommer. Foreslått småthavn er naturlig og man trenger ingen 
bølgedemping. Den er utmerket for mindre båter(som de fleste har) dessuten er det et godkjent naustområdet i tilknytning til 
foreslått småbåthavn.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

kartutsnitt.JPG





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: H7JANK Registrert 

dato:31.05.2018 

21:40:14

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Harald Mathisen

Dato

31.05.2018

Adresse

Gulldokkveien 3

Postnr

7263

Poststed

Hamarvik

Telefonnummer

95124953

E-post

h.mathisen@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Hamarvik

Gnr

10

Bnr

75

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Karttjenesten er nede, men jeg mener arealet er LNF

Hva ønskes området brukt til?

Området ønskes brukt til næring. Dette i forbindelse med at Coop har kjøpt 10 dekar. 5 dekar står igjen og bør omreguleres til 
næring

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

5 dekar til næring som står igjen etter at Coop har bygd ut

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

5 dekar



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

100 

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Coop har planer med kjøpesenter. Tenker at 5 dekar kan være tilgjengelig. Vi kan ikke bruke 5 dekar. 

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?



B Ja A Nei 

Beskriv planlagt etablering

Coop har fått tillatelse fra Frøya kommune til å etablere kjøpesenter.

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

B Ja A Nei 

Beskriv bruk/drift

Etablering av kjøpesenter. 5 mål står tilgjengelig og vi må finne annet areal til jordbruksproduksjon til sau

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

5

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Gang og sykkelvei fra vårt område til Nabeita

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

nei



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Vi har solgt 10 dekar til Coop Hamarvik som skal etablere kjøpesenter. Vi står igjen med 5 dekar øverst i Lyngåsen. Siden det 
skal etableres et kjøpesenter, ser vi ikke at det er mulig å drive med sauehold på resterende 5 dekar. Da kan det omreguleres til 
næring, slik at Coop har mulighet for en utvidelse en gang i tiden. 
Gårds og bruks nummer er ikke riktig da karttjenesten er nede på siden til Frøya kommune. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.



Anders Støren Berg 

Reidar Lysethsvei. 9 

7025 Trondheim               Trondheim 30.05.2018 

 

 

Frøya kommune 

Postboks 152,  

7261 Sistranda 

 

 

Innspill til kommuneplanens arealdel for eiendom 7/5 og 7/6 

Vil innledningsvis berømme Frøya kommune for sin inkluderende innledning til kommuneplanens 

arealdel, som jeg er sikker på at mange andre kommuner kunne ta lærdom av. Satt stor pris på den 

invitasjon jeg mottok via SMS. 

Selv om jeg til en vis grad ser mine to eiendommer i sammenheng velger jeg av praktiske hensyn å 

kommentere de 2 eiendommene delvis hver for seg. 

Eiendom 7/6 

Denne eiendommen er i utgangspunktet en næringseiendom for mottak og tørking av fisk, og har 

etter det jeg har blitt fortalt vært arbeidsplass for 14 arbeidere og ligger derfor naturlig nok ved 

sjøen. Jeg er klar over Frøya kommunes utalte mål om å få samlet flest mulig småbåter i felles 

småbåthavn, i stedet for å ha mange flytebrygger spredd rundt. Jeg har derfor prøvd å få til en avtale 

med min nabo som omkranser min eiendom, uten å lykkes med dette. (Vedlegg 1.) 

Vi mangler felles småbåthavn i område og flere naboer har ytret interesse om jeg greide å etablere et 

slikt anlegg. Blant annet eierne av 5014-6/12 og 5014-6/7, som muntlig har vist sin interesse. I tillegg 

til disse har jeg som det framgår under selv fremtidige behov som vil kreve et betydelig antall 

båtplasser. (Se uttalelse 7/5 under). Videre tenker jeg at anlegge skal kunne betjene hele nærområde 

med muligheter for å kjøpe/leie seg inn i anlegget. Viser til vedlegg 2 der jeg har skissert hvordan et 

slik anlegg kan utformes. Dette er ikke ment som annet enn en ide skisse og en må selvfølgelig se på 

økonomi, grunnforhold og kommunens krav og ønsker, om kommunen vil åpne for etablering av en 

småbåthavn, med eller uten muligheter til ny etablering av små naust for brukerne.    

Eiendom 7/5 

Mine barn har snart nådd en alder som tilsier at snart vil forlate barndomshjemmet. Jeg og kona har 

en plan om å flytte til eiendommen, samt skaffe oss inntekt via fisketurisme.  Ser derfor for hos å 

bygge inntil 8 nye hytter på denne eiendommen se vedlegg 3. Hver av hyttene er tenkt tilpasset 5 

personer og er tenkt bygd med solfanger på sørvendt veg flater og tak. Solvarmen vil sikre nok 

oppvarming til både tappe vann og oppvarming av hyttene sommers tid (i sesong) og hvil også gi 

nødvendig grunnvarme utenom sesong uten ytterligere oppvarming. Solfanger systemet hvil også 

være tilknyttet felles energilagertank slik at man får lagret energi fra gode til dårlige dager samt 

fordelt energi i mellom hyttene ved behov for dette. Dette vil bli et pilotanlegg, som vil kunne bane 



veien for smarte løsninger ikke bare for hyttefelt i Norge men også for boliger. I motsetning til all 

media oppmerksomhet som har vært knyttet til solseller har solfangere over dobbelt så stor 

virkningsgrad og er i tillegg mye billigere når det integreres i selve utbyggingen. Jeg tror dette kan 

bidra til at Frøya settes på miljø kartet.  Jeg har alt montert solfangere på mitt hus i Trondheim med 

svært positive resultater. 

Kloakk/avløp 

Jeg er kjent med at Frøya kommune nå gjennomfører et avløpsprosjekt. Og våre planer passer godt 

inn i dette. Vi ser for oss at også andre som ligger høyere i terrenget kan koble seg til felles anlegg på 

vår eiendom. 

Veitilkomst begge eiendommene. 

Det er knyttet 3 selvstendige tinglyste valgrettigheter til eiendommene som alle gir rett til bruk av 

veinettet over 5014-7/1. Den mest ytterliggående gir meg som eier, vegrett i den utstrekning jeg 

finner det nødvendig, men er nå begrenset hva gjelder trasevalg etter et rettsforlik i fjor. Vedlegg 4 

og 5. ber om at trase valget nå tegnes inn i planene i henhold til forliket.  

Det burde ut ifra dette ikke kunne stilles spørsmål om private adkomst rettigheter i forhold til 

planarbeider. 

Avslutning 

Selv om mine ønsker har en viss sammenheng, trenger ikke det ene og utelukker det andre.  Men det 

er litt vanskelig å tenke seg hytteplanene uten en god løsning på båt havna. Oversikt over hele 

område vedlegg 6.  

 

 

Med Vennlig Hilsen 

      

Anders Støren Berg 

Grunneier 
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Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: G8W68A Registrert 

dato:28.05.2018 

08:04:29

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Terje Jønvik

Dato

18.03.1949

Adresse

Pertrøveien 20

Postnr

7105

Poststed

Stadsbygd

Telefonnummer

95129092

E-post

terje@systemrevisjon.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Frode Avløs gnr 5 brn 2,Gerd M Johansen gnr 5 brn 33,Oddvar B Stordahl tomt 22 gnr 5 brn 15 og meg selv

Eiendommen

Stedsnavn

Avløs

Gnr

5

Bnr

2

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Vi er flere som ønsker å bygge naust  i strandsone og LNF område på gnr 5 brn 2, se tidligere referanser til gnr og brnr. Se 
vedlagt kartskisse over området. Pr idag er området på begge sider av det omsøkte området benyttet til naust og  benyttes ikke til 
noen andre aktiviteter av andre enn de som benytter naustene

Hva ønskes området brukt til?



Bygging av mindre naust for Terje Jønvik, Gerd M Johansen, Oddvar B Stordahl, og grunneier Frode Avløs

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Vi er 3 som ønsker dette samt grunneier, det er tidligere søkt om dispensasjon iht plan og bygningslovens §19.2. Dette ble ikke 
godkjent men vi ble anbefalt å komme med innspill på arealplanen. Området har vært benyttet av familien i mere enn 50 år  og vi 
har avtale om bruksrett til området av grunneier

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

se kartskisse

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

1

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Vi har avtale med grunneier om bruksrett av området - det gjelder da bruk av båt og bygging av naust hvis det godkjennes. Se 
forøvrig grunneiers uttalelse  i sak om dispensasjonssøknad Deres Ref SAH/6058

Når har du planer om å bygge ut området?

Så snart tillatelse kan bli gitt

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

15

Barnehage

15

Nærbutikk

15

Større arbeidsplass

10

Gang- og sykkelvei

10

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 



Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ingen skolevei i nærheten

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?



A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei anser at det ikke er noen problemstillinger knyttet til det

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Vi søker om utvidelse av området se kartskisse for bygging av mindre naust. Pr idag er det allerede bygget 3 naust i området 
unntatt for bygging. Se forøvrig søknad om dispensasjon saknr 16\1171 arkivkode gnr 5\2. Vedr kartskissen er  område vest hvor 
det kan tillates bygging bratt slik at det ikke er mulig å sette opp naust der. Se også innsendt innspill til kommuneplanens arealdel 
datert 28.01.2017

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Frøya kartskisse.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: KZA8MV Registrert 

dato:18.05.2018 

15:39:27

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS

Dato

18.05.2018

Adresse

Postboks 71

Postnr

7261

Poststed

SISTRANDA

Telefonnummer

72449050

E-post

ts@stokholmsvendsen.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Coop Hamarvik SA

Eiendommen

Stedsnavn

Hamarvolden

Gnr

10

Bnr

32

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNFR. Blir brukt som villsaubeite

Hva ønskes området brukt til?

Næringsområde

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Arealet utgjjør ca. 25 daa

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

25 daa.

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

30 m

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Coop Hamarvik er delvis grunneier ved at de eier gnr. 10, bnr. 32. Det er videre inngått avtale om erverv av areal fra gnr. 10, bnr. 
13 og 37.

Når har du planer om å bygge ut området?

Forutsatt nødvendige avklaringer i reguleringsplan er oppstart av bygging planlagt i 2022.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

B Ja A Nei 

Beskriv

Det vil være støy fra fylkesveien som grenser til området

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

B Ja A Nei 

Beskriv planlagt etablering

Butikksenter med dagligvare og byggvare

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

25

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Det går gang- og sykkelsti fra andre siden av veien, helt frem til skolen/barnehage

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?



A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Høyspendtlending går helt i ytterkant av området.

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Både dagligvarebutikk og byggvareforening er planlagt flyttet til dette området. Sterkt behov i et voksende nærmiljø.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Hamarvold-detalj.png

Hamarvold-oversikt.png







Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: G52TBQ Registrert 

dato:18.05.2018 

09:47:06

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Harry Johan paulsen

Dato

18.05.2018

Adresse

Hammarnesveien 48

Postnr

7263

Poststed

Hamarvik

Telefonnummer

95048056

E-post

purkholmen@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Hammarvika

Gnr

10

Bnr

9

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Deler av eiendommen, området mot sjøen, har i dag status som "klimavernsone". Denne er delt i to med naust, brygge, molo 
imellom. Selve klimavernsonen blir ikke benyttet til noe.

Hva ønskes området brukt til?

Næring: 
Området mellom den todelte klimavernsonen er bl.a. brukt til næring. Leies pr. i dag ut til seaweed energy solutions as som driver 
virksomhet med tareoppdrett. 
Statusen på deler av arealet rundt som klimavernsone vanskeliggjør prosess med utvidelse. 
Leier har varslet behov for større areal. 

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Ønsker å frigjøre hele området området. 
(skal likevel ivareta fri ferdsel for allmenhenten i strandsone.) 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

NA

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

2

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

snarest

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

1

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy



Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Området ligger nede ved sjøen, omfatter ingen skolevei.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

grov sjø pga dårlig vær kan ødelegge oppbygde fasiliteter.



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Søker om utvidelse av molo og mindre inngrep i havn parallellt med dette.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: Y6KN6S Registrert 

dato:24.04.2018 

17:59:56

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Randi Melkstavik Hansen

Dato

06.08.1987

Adresse

Langheia 35

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

48095038

E-post

hansenrandim@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Langheia

Gnr

29

Bnr

70

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Pr i dag brukes ikke arealet til noe. Begrodd av sitkagran.

Hva ønskes området brukt til?

Boligformål etter fjerning av sitkagran.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

5 enheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



9 mål

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Så snart tillatelse er gitt. 

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

5

Barnehage

1

Nærbutikk

4

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

2

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skolebarn kan komme til busstopp uten å krysse hovedvei.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

NA

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Ønsker å bruke området til boligformål.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Langheia 35.PNG





 

 

G|PLAN AS 
SVINESUNDSVEIEN 336 
1788 HALDEN 
 
TELEFON +47 900 16516 
WWW.GPLAN.NO 
 
ORG.NR.: NO 918 309 454 MVA 

 
 
Til 
Frøya kommune 
Postboks 152 
7261 Sistranda 
          Dato: 31.05.2018 

 

INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
 
Innsender 
G|Plan AS 
Mob: 90016516 
E-post: aso@gplan.no  
 
På vegne av GG Prosjekt AS 
Svinesundsveien 336 
1788 Halden 
 

Nærmeste adresse til innspillet er Hammarveien 4, 7263 Hamarvik. 
 
Eksisterende forhold, størrelse og avgrensing. 
Innspillet omfatter del av eiendommen gnr. 10, bnr. 4, vest for Storaursøyveien og øst for 
Sørfrøyveien. Innspillet utgjør et areal på ca 14 daa slik dette fremgår av figur 1. Det aktuelle 
arealet er regulert til LNF-område og i gjeldende kommuneplan anvist med båndlegging 
«Videreføring av reguleringsplan».  
 
Arealet foreslås omdisponert til byggeområde for forretning.  
 

 
Figur 1. Foreslått areal omdisponert til byggeområde 
 



 

 

G|PLAN AS 
SVINESUNDSVEIEN 336 
1788 HALDEN 
 
TELEFON +47 900 16516 
WWW.GPLAN.NO 
 
ORG.NR.: NO 918 309 454 MVA 

 
 

 
Figur 2. Gjeldende kommuneplans areadel 
 

 
Figur 3. Gjeldende reguleringsplan 
 
  



 

 

G|PLAN AS 
SVINESUNDSVEIEN 336 
1788 HALDEN 
 
TELEFON +47 900 16516 
WWW.GPLAN.NO 
 
ORG.NR.: NO 918 309 454 MVA 

 
 
Beskrivelse av utbyggingsforslag 
 
Det aktuelle arealet er tenkt utnyttet til 2 bygg på til sammen inntil 3000 kvm detaljhandel. 
Adkomst til arealet er tenkt fra Sørfrøyveien. Et forslag til situasjonsplan fremgår av illustrasjon 4.  
 

 
Figur 4. Foreløpig situasjonsplan 
 
Arealet ligger sentralt plassert i eksisterende bolig- og næringsområde Hamarvik og med kort 
avstand til både Flatval og Sistranda. Intensjonen med plasseringen tett opp mot Sørfrøyveien og 
Storaursøyveien er å utnytte eksisterende trafikk og gjennom dette gi mulighet til å gjøre innkjøp 
kombinert med jobbreiser og annen hverdagstrafikk. Lokalisering tett opp mot eksisterende 
hovedfartsårer bidrar etter planleggers vurdering til et redusert antall handelsreiser og generelt 
redusert bilbruk. 
 
Risiko- og sårbarhet i området 
 
Trafikksikkerhet. Jmf Statens Vegvesens vegdatabank har Storaursøyveien en ÅDT på 1940 ved 
det aktuelle området. Sørfrøyveien har en ÅDT 1700 i krysset Storaursøyveien. Det er tilrettelagt 
for myke trafikanter og kollektivløsninger langs Sørfrøyveien. Trafikksikkerheten i området 
vurderes som god.  
 
Naturmangfold. Det er ikke registrert forekomster av viktige arter eller naturtyper innenfor 
området. Umiddelbart utenfor foreslått utbyggingsområde er det observert gulspurv som etter 
norsk rødliste er kategorisert som nær truet. 
 
Kulturminner. Det er ikke registrert kulturminner innenfor området.  
 
Friluftsliv. Området vurderes ikke å ha spesiell verdi for friluftsliv.   



 

 

G|PLAN AS 
SVINESUNDSVEIEN 336 
1788 HALDEN 
 
TELEFON +47 900 16516 
WWW.GPLAN.NO 
 
ORG.NR.: NO 918 309 454 MVA 

 
 
 
Støy. Området er berørt av beregnet gul støysone fra veien Kråkerøyveien og Barkedalen. 
Behandling av støy og eventuelle avbøtende tiltak må fremgå av en etterfølgende reguleringsplan.  
 
Ras/Skred/Flom. Området består i stor grad av grunne løsmasser og noe strandavsetninger. Det vil 
i forbindelse med etterfølgende planarbeid redegjøres for grunnforhold. Området vurderes ikke å 
være spesielt utsatt for ras eller skred. 
 
Jordvern. Arealet er i NIBIOs gårdskart delvis anvist som innmarksbeite og delvis som fulldyrka 
jord.  
 
Egen vurdering i forhold til mulig konfliktnivå 
Tiltaket vurderes å ha et lavt konfliktnivå i et planfaglig perspektiv. Spesielle utredningstema i en 
etterfølgende reguleringsplanprosess vurderes å være hensynet til dyrkamark.  
 
Områdene er landbruksmessig tungdrevet som følge av arrondering og små arealer. På bakgrunn 
av de jordbruksmessige lave kvalitetene er arealene ikke økonomisk drivverdig og arealet benyttes 
til beiteområde og treningsområde for hest. En omdisponering til byggeområde vurderes ikke å 
utløse spesiell negativ konsekvens for miljø eller samfunn.  
 
 
 

Med vennlig hilsen 

 
Andreas Sporild Olsen 
Arealplanlegger 
Mob 90016516 
aso@gplan.no 
 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: BVIPQC Registrert 

dato:30.05.2018 

15:06:33

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Monicha

Dato

30.05.2018

Adresse

Måsøyvalveien 9

Postnr

7266

Poststed

Kverva

Telefonnummer

41804042

E-post

monicha@masoval.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Måsøval Fiskeoppdrett AS

Eiendommen

Stedsnavn

Flatval

Gnr

8

Bnr

27

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Området er definert som næringsformål.

Hva ønskes området brukt til?

Det er fortsatt ønske om at Måsøval sin eiendom Gnr. 8, Bnr 27, samt nærliggende areal med samme formål opprettholdes som 
fremstilt i sin kommuneplan i dag. 



Det bes også om at areal lik inntegnet på kart blir omdefinert til kombinert næringsbebyggelse og havn. Dette på grunn av at 
Måsøval ser behovet for å kunne utvide kaiområdet i fremtiden, eventuelt også med en flytebrygge.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Det er pr. i dag snakk om en kai, samt en flytebrygge

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

------

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Måsøval Fiskeoppdrett AS eier eiendommen Gnr. 8, Bnr. 27 og samtykker i innspillet. Andre grunneieres som eventuelt berøres 
av innspillet er ikke kontaktet.

Når har du planer om å bygge ut området?

Innen 1-3 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

2

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier



Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 



Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

I dag er havneområdet definert som trafikkområde i sjø og vassdrag. Med tanke på fremtidig drift og eventuelle behov for 
utvidelse av kaiområde og flytebrygge ønskes området omdefinert til kombinertformål næringsbebyggelse/Havn.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Flatval, Gnr. 8, Bnr. 27 med innspill på omdisponering av areal.pdf















Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 7RCVWP Registrert 

dato:29.05.2018 

13:18:40

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Frøya kommune

Dato

29.05.2018

Adresse

0

Postnr

7260

Poststed

0

Telefonnummer

0

E-post

roger.antonsen@froya.kommune.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Frøya kommune

Eiendommen

Stedsnavn

Nabeita OPVS

Gnr

0

Bnr

0

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Oppvekst

Hva ønskes området brukt til?

Oppvekst

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



0

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

0

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

0

Når har du planer om å bygge ut området?

0

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

B Ja A Nei 

Beskriv

0

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

B Ja A Nei 

Beskriv

0

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

0

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?



A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

0

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

o

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Nabeita OPVS.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 4EYYXW Registrert 

dato:28.05.2018 

12:14:55

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Lars N Flaahammer

Dato

28.05.2018

Adresse

Fillingsnesveien 20

Postnr

7263

Poststed

Hamarvik

Telefonnummer

92210628

E-post

lars.flaahammer@marineharvest.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Hallaren

Gnr

5

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Avsatt til offentlig/privat tjenesteyting. Står en kirke med kirkegård der. 

Hva ønskes området brukt til?

Ønsker å avgrense formålet til å gjelde innenfor steinmuren og parkeringsplassen rundt kirka. Elva og steinbrua ønskes avsatt til 
LNF.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Ikke relevant



Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

0

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ikke relevant

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Gammelt kirkested. 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy



Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke relevant



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Ønsker at arealformålet rundt kirka avgrenses til faktisk benyttet område. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Hallaren 2.docx



 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: KCKB2R Registrert 

dato:15.03.2018 

13:59:45

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Jan Ivar Tanemsmo

Dato

15.03.2018

Adresse

Hammarbergveien 13

Postnr

7263

Poststed

Hamarvik

Telefonnummer

90191599

E-post

j-i-tan@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Hamarvik Båtforening

Eiendommen

Stedsnavn

Hammarvikringen 38

Gnr

9

Bnr

124

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Nord for naustrekke. Er området i dag ikke bebygd areal. Delvis oppfylt og bevokst. 
 
Sør side i småbåthavna, er det ingen anlegg i sjøen.

Hva ønskes området brukt til?



Område nord for naustrekke. Mellom naustrekke og kommunal vei. Ønsker øke kapasitet på parkerings areal. 
 
Fremtidig øke antall båtplasser i havna. 
 
Se vedlagt skisse.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

?

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

?

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

?

Når har du planer om å bygge ut området?

?

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 



A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

B Ja A Nei 

Beskriv

Rekreasjon til barnehager og andre.

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ikke relevant.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko



Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen.

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Presset på tilgang til båtplasser og annen sjøaktivitet øker sterkt med årene. 
Store økninger av boligmasse i umiddelbar nærhet. 
Hamarvik båtforening har i dag over 30 medlemmer.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Båthavna.pdf
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Skjema for innspill til revidering av

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: AH8NM5 Registrert

dato:31 .05.201 8

1 2:34:1 3

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Nils J Karlsen

Dato

31.05.2018

Adresse

Staulveien 44

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

46869586

E-post

nils.karlsen@froya.kommune.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei

Hvem?

Tour de Frøya

Eiendommen

Stedsnavn

Flere eiendommer vest for Hammarvatnet, bl a

Gnr

20

Bnr

1

Om innspillet

Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se https://kommunekart.kom )

LNF og hensynssone (drikkevannskilde). Brukes som friluftsområde.

Hva ønskes området brukt til?

Opparbeidelse av sykkelsti. Følge trase for opparbeidet sti

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Eksisterende sti går gjennom flere eiendommer. Sykkelstien i seg blir en trase på 1-1,5 m bredde.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ikke relevant

Om innspillet

Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei

Hvor lang avstand?

ikke relevant

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Det er totalt 6 eiendommer som berøres, med 8 totalt eiere. GNR/ BNR: 21/1, 20/1, 19/1, 10/1, 10/92 og 10/7

Når har du planer om å bygge ut området?

Innen 2 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei

Spesifiser

1. 21/1: Rundt vanntanken på Sistranda. Ivaretatt ved bygging av Steinalderstien

a. 221888-1

b. 221889-1 (Trygveplassen)

c. 221887-1

2. 19/1 og ev 20/1: Indre Vavik

a. 60542-1

3. 10/1: Rausand

a. 45659-1



Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja

A Nei

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei

Redegjør for stier og hyppighet av bruk

Planlagt plassering av sykkelsti er i samme trase som tursti, mellom Sistranda og Hamarvika

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

B Ja A Nei

Beskriv

Naturlig område for utmarksturer

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei

Beskriv

Veldig lite trafikk her.



Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

ikke relevant

Andre opplysninger

Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Plan for opparbeidelse av sykkelsti har vært en av satsningene under Helhetlig Idrettspark. Det er tidligere søkt om spillemidler for

dette.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Sykkelsti inntegnet.jpg





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: BIZ8BE Registrert 

dato:31.05.2018 

12:42:07

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Frøya kommune

Dato

31.05.2018

Adresse

Postboks 152

Postnr

7261

Poststed

Sistranda

Telefonnummer

72463200

E-post

postmottak@froya.kommune.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Flatval

Gnr

8

Bnr

15

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF, ubebygd.

Hva ønskes området brukt til?

Vurderes som område for massedeponi. Avgrensning og omfang må også vurderes. 

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Ikke relevant

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



126

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

For åivareta kommunalt ansvar for massedeponi. Ingen avtale med grunneiere på dette tidspunkt. 

Når har du planer om å bygge ut området?

Kommunen har fått meldt inn stort behov for massedeponi. Pr. i dag har kommunen ingen. 

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

1

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

På motsatt side av nåværende fylkesvei. 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk



Usikkert

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

B Ja A Nei 

Beskriv

Flyplass og motorsportsenter

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

B Ja A Nei 

Beskriv planlagt etablering

Eventuell utvidelse av flyplass

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

B Ja A Nei 

Beskriv bruk/drift

Usikker på dyrkbarhet og dagens bruk. 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

B Ja A Nei 

Beskriv

Usikkert

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap



Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Frøya kommune har gjennom lengre tid registrert behov for massedeponi. Ber om at området vurderes både i utstrekning og 
omfang som mulig område for dette. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Massedeponi kart.docx



 













Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: KGUH77 Registrert 

dato:19.05.2018 

14:54:08

Antall vedlegg: 4

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Arve Olav Nordskag

Dato

25.09.1962

Adresse

Arnt Forseths vei 7

Postnr

7072

Poststed

Heimdal

Telefonnummer

45513077

E-post

anordskag@mail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Godhamn

Gnr

5

Bnr

15

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Området ligger I reguleringsplan  for 5/15 og er regulert som småbåthavn. Området ligger I LNF område.

Hva ønskes området brukt til?

Småbåthavn, felles naust for båtforening, Adkomst for eiendommen 5/15 til sjødel av eiendommen I henhold til tinglyste 
rettigheter 

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

1 felles naust for båtforening inntil 140 m2 ønskes bygd I eksisternde område definert som landområde for regulert småbåthavn. I 



tillegg ønskes det å utbedre adkomst (strekning på ca 100 m) fra eksisterende parkeringsplass på 5/56 og 5/66 og ned til 
småbåthavn, i henhold til tinglyst veirett fra utskifningsforretningen fra 1912. Det er også ønskelig å etablere båtopptrekk fra sjø til 
felles naust, samt legge ut en bølgedemper for småbåthavna. 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

0,5 da

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

200m

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Jeg er grunneier for området som er regulert til småbåthavn inkludert området som ønsket brukt til oppsettelse av felles naust. 
Jeg har en tinglyst veirett fra utskiftningsforretningen I 1912 over naboeiendommene 5/56 og 5/66 hvor jeg ønsker å oppgradere 
adkomsten slik at den blir mulig å kjøre med ATV, rullestol o.l.

Når har du planer om å bygge ut området?

I løpet av 1-3 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

10

Barnehage

10

Nærbutikk

10

Større arbeidsplass

10

Gang- og sykkelvei

20

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier



Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

na

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 



Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

na

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Søknad om vei er tidligere sendt inn til Frøya kommune med vedlegg som beskriver tiltaket rundt vei, utskrift fra grunnboken med 
tinglyst rettighet, samt reguleringsplan for området. Vedrørende felles naust så er det I reguleringsplanen for området gitt 
anledning til å sette opp naust I mindre skala. I og med at vi har etablert båtforening I området er det ønskelig å bygge et større 
felles naust for lagring av utstyr og vinterlagring av mindre båter.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

kart reguleringsplan 2008.pdf

Kartutsnitt.docx

adkomst.pptx

adkomst situasjonskart med forklaring.pptx



Adkomst fra 
Godhavn til 
5/15s 
eiendom 
Nord for 
Ørndalsheia



1

2

3

4

1 Legge duk og gruse opp inntil 2 meters bredde, eventuelt drenere hvis 
behov

2 Drenere, legge rør, pukke opp, legge duk og gruse opp inntil 2 meters 
bredde

3 fjerne mindre utspring, legge rør, pukke opp, legge duk og gruse opp 
mellom berg på begge sider (ca 1,5 – 2 meter)

4 Bygge bro/klopp med ca 1,5 meters bredde



Bilder som viser adkomst fra etablert parkeringsplass i grensen mellom 5/56 og 5/66

Sone 1 Sone 1 Sone 2-3Sone 2-3Sone 2

Sone 4Sone 3 Sone 3 Sone 3-4



Slik ser det ut når det har kommet nedbør



Kartet viser anbefalte innspill til rullering av kommuneplanens arealdel i 201 8 sammen med gjeldende arealplan.
Det forenklede bakgrunnskartet viser gjeldende LNF-område r (Landbruk Natur og Friluftsliv), omriss av gjeldende
reguleringsplaner, veier og noen stedsnavn

Tegnforklaring

0 200 400 600 m

Datakilde: Frøya kommune/Geonorge 201 8
Kartprodusent: Kart og oppmåling, Frøya kommune

Planavgrensning

Grense for arealformål

Felles for kommuneplan PBL 1 985 og 2008

Veier

Boligbebyggelse

Fritidsbebyggelse

Tjenesteyting

Næringsbebyggelse

Andre typer bebyggelse (sjøhus, naust)

Råstoffutvinning (massedeponi)

Kommuneplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §1 1 -7 NR.1 )

LNFR-areal, spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse

LNFR-areal

Kommuneplan-Landbruk-,natur- og friluftsformål (PBL2008 §1 1 -7 NR.5)

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Småbåthavn

Kombinerte formål sjø og vassdrag

Kommuneplan-Bruk og vern av sjø og vassdrag(PBL2008 §1 1 -7 NR.6)

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Kommuneplan-Hensynsoner (PBL2008 §1 1 -8)

Fremtidig

Nåværende

Angitthensyngrense

Angitthensynsone - Bevaring naturmiljø

Angitthensynsone - Bevaring kulturmiljø

Angitthensynsone - Randområder til nasjonalpark/landskapsv ernområde

Båndlegginggrense nåværende

Båndlegging for regulering etter PBL - fremtidig

Detaljeringgrense

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Boligbebyggelse - nåværende

Fritidsbebyggelse - nåværende

Forretning - nåværende

Tjenesteyting - nåværende

Fritids- og turistformål - nåværende

Næringsbebyggelse - nåværende

Idrettsanlegg - nåværende

Andre typer bebyggelse - nåværende

Grav og urnelund - nåværende

Kombinert bebyggelse og anleggsformål - nåværende

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur- nåværende

Havn - nåværende

Parkering - nåværende

Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift - nåvæ rende

LNFR-areal ,Spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse - nåværende

LNFR-areal ,Spredt boligbebyggelse - nåværende

LNFR-areal ,Spredt fritidsbebyggelse - nåværende

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende stra ndsone - nåværende

Småbåthavn - nåværende

Fiske - nåværende

Akvakultur - nåværende

Drikkevann - nåværende

Naturområde vann - nåværende

Friluftsområde - nåværende

Kombinerte formål sjø og vassdrag - nåværende

Byggegrense

Forbudsgrense sjø

Kraftledning

Kommuneplan/Kommunedelplan PBL 2008

I n n spil l til kom m u n epl an en s areal del - N abei ta. I n n stil l in g til form an n skapet

Friområde

Turdrag

Kommuneplan-Grønnstruktur (PBL2008 §1 1 -7 NR.5)
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Berit Flåmo Arkiv: 140  

Arkivsaksnr.: 18/2495    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL ØYREKKA KRETS  

 

 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådde innspill for Øyrekka krets i 

høringsforslag til kommuneplanens arealdel.  

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige 

justeringer, endringer av formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av 

høringsforslag. 

 

 

Vedlegg: 

Konsekvensutredning og ROS-analyse Øyrekka krets  

Oversiktstabell innstilling Øyrekka krets  

Kart alle innkomne innspill  

Kart innstilling med gjeldende arealplan  

Innkomne innspill Øyrekka krets 

Referat fra møter med Frøya/Hitra fiskarlag 

 

Saksopplysninger:   

Innledning  

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 

sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig 

arealbruk. Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling nr. 71 av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og 

føringer skal legges til grunn i arbeidet med planen.  

 

I sak 148/16, Planstrategi for Frøya kommune 2016-2020, vedtok kommunestyret at 

kommuneplanens arealdel for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende 

kommunestyreperiode. 

 

Planprogram  

Et planprogram er en beskrivelse av hva som skal løses i planarbeidet og prosessen med 

deltakelse og medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal 

utredes for nye utbyggingsområder. Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive 

og negative virkninger av ulike tiltak på samfunn og miljø. Dette skal være til hjelp for å 

foreta gode beslutninger.  



 

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på 

høring av kommunestyret i sak 61/17 i møte 01.06.2017, med frist for merknader 31.08.2017. 

Kommunestyret vedtok planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017. 

 

Prosess  

Etter planprogrammet var vedtatt ble det åpnet for å gi innspill til ny arealplan i perioden mars 

2018-31.05.2018.  

 

Det ble gjennomført flere ulike tiltak for å nå så mange som mulig under innspillsperioden:  

 Folkemøter: det ble avholdt 4 folkemøter med utgangspunkt i valgkretsene. På 

møtene møtte mellom 30-50 stk. Til sammen anslått ca. 150 personer.  

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert 

informasjon om prosessen på kommunens hjemmeside, samt mulighet til å gi innspill 

digitalt.  

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

 Direkte kontakt: Næringslivet, samt fiskarlag, ble kontaktet direkte ved brev, mailer, 

samt møter.  

 Tekstmeldinger: Alle grunneiere i kommunen ble kontaktet direkte gjennom UMS-

varsling.  

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

 Interne prosesser: Kommunens egne behov ble gjennomgått og gitt innspill på.  

 Åpent kontor: Administrasjonen har hatt åpent kontor kontinuerlig i innspillsperioden 

for å bistå med utfylling av skjema, utskrift av kartvedlegg og annen veiledning av 

innbyggere.  

 

Totalt er det kommet inn ca. 200 innspill i innspillperioden. Innspillene varierer fra endring av 

arealformål, ønske om opprettholdelse av eksisterende arealbruk/regulering, samt ulike 

synspunkter på planbestemmelser, arealbruk m.m.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse  

For kommuneplaner som gir retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging som kan få 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det gis en særskilt vurdering og beskrivelse – 

konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn, jamfør PBL § 4-2.  

Disse skal konsekvensutredes etter Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- 

og bygningsloven (2009), KU-forskriften. Forskriften krever at både enkeltområdene, samt de 

samlede virkningene av endringene vurderes.  

 

I tillegg skal det ved planer om utbygging utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

jamfør PBL § 4-2. ROS-analysen skal belyse hvorvidt området er egnet for utbygging, peke 

på eventuelle avbøtende tiltak, samt danne grunnlag for å avsette hensynssoner hvor områder 

med fare, risiko eller sårbarhet er avdekket. ROS-analysen vil følge konsekvensutredningen 

og oppdateres underveis i rulleringen.  

 

Alle innkomne innspill er vurdert etter temaene beskrevet i vedtatt planprogram, og følger 

saken i dokumentet Konsekvensutredning og ROS-analyse. 

 

Vurdering 



Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene. 

 

Boligbygging 

Frøya kommune opplever en stor vekst i folketall. Gjennom rulleringen vil det legges 

til rette for nye områder for boligutbygging. Nye utbyggingsområder vil ha fokus på 

fortetting og konsentreres i områder med gang- og sykkelvei, samt rundt 

oppvekstsentrene på Nordskag og Dyrøya. Øvrige områder søkes lagt i tilknytning til 

allerede utbygde arealer i grendene i kommunen. Frøyas fortrinn med nærhet til sjø, 

samt havutsikt, vil vektlegges når det åpnes for nye utbyggingsområder. 

 

Fritidsboliger  

Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. 

Kommunen ønsker å legge til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging 

med nærhet til sjø, samt havutsikt. Nye områder for utbygging ønskes lagt utenfor 

pressområdene for boligbygging. Gjerne i randsonene til grender, slik at fritidsbeboere 

kan bidra som ressurser for grendene.  

 

Småbåthavner og naust  

Det er ønskelig å videreføre strategien i gjeldende arealplan i forhold til samlede 

naustområder og flere felles småbåtanlegg. Lokalisering av disse vil ses i sammenheng 

med eksisterende og nye utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

Næringsareal  

Frøya kommune er en attraktiv næringskommune. I rulleringen skal det ses på 

mulighet for utvidelse av eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i 

tillegg ses på mulighet for arealer til havneformål.  

 

Øyrekka  

Øyrekka utenfor Fast-Frøya har de siste åra vært preget av nedgang i folketallet. 

Frøya kommune ønsker å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka 

gjennom forvaltning av arealene, både for fastboende og besøkende. 

 

Sjøareal 

Frøya kommune ønsker å evaluere forvaltningen av sjøarealene i tett dialog med 

fiskerinæringen, havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter mellom 

fiskerinæringen og havbruksnæringen om bruk av sjøareal bør avklares i planarbeidet. 

 

Kulturarv 

Gjennom rulleringen av arealplanen vil Frøya kommune vurdere å avsette 

hensynssoner for å ivareta kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap. 

 

Trafikksikkerhet 

Frøya kommune ble i 2017 sertifisert som Trafikksikker kommune. Med bakgrunn i 

dette vil kommunen ha et særlig fokus på trafikksikkerhet på alle plannivå ved åpning 

av nye utbyggingsområder. 

 

Folkehelse  



Folkehelse er en av fire hovedtema i kommunens samfunnsplan. I planprosessen skal 

det vurderes hvordan turstier, grøntdrag og idretts- og nærmiljøanlegg kan sikres 

gjennom arealformål for å ivareta og bedre befolkningens helse.  

 

Arealreserver  

Frøya kommune har i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt områder som ikke 

har blitt realisert siden forrige rullering. En naturlig del av rulleringen vil derfor være å 

se på arealreserver både innenfor bolig, fritidsbolig, LNF- spredt boligbebyggelse, 

naust, småbåthavner og næringsareal. Det vil være aktuelt å se på om ikke realiserte 

områder for utbygging skal tas ut av planen for å åpne for andre attraktive områder.  

 

Fortetting  

Frøya kommune ønsker gjennom planarbeidet å legge vekt på fortetting ved åpning av 

nye utbyggingsområder, både innenfor bolig, fritid og næring. Dette for å kunne bidra 

til en bærekraftig utvikling med fokus på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og 

vern av arealer i tråd med nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye 

utbyggingsområder vil man tilstrebe en arealbruk som reduserer potensielle konflikter 

mellom ulike interesser. 

 

I tillegg til disse føringene skal arealplanen ivareta nasjonale og regionale interesser, i tråd 

med PBL §§ 3-1, 11-1 og 11-5. Planprogrammet inneholder en nærmere beskrivelse av dette. 

  

Strategier fra planprogrammet, konsekvensutredning og ROS-analyse, samt nasjonale og 

regionale føringer danner sammen grunnlaget for innstillingen til innkomne innspill.  

 

Annet  

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: Flere av innspillene omfattes av gjeldende 

reguleringsplaner. Det tilrådes at disse innspillene bør omfattes av en eventuell 

reguleringsendring.  

 

Arealreserver: I vedtatt planprogram er gjennomgang av arealreserver påpekt. I 

tilrådningen er det foreslått områder i eksisterende arealplan som kan tas ut, samt 

foreslått opphevelse av gjeldende reguleringsplaner som ikke er realisert. Disse er 

kommentert ut i Konsekvensutredning og ROS-analyse, samt bemerket i 

oversiktstabellen. 

 

Vurdering: 

På bakgrunn av den store mengden innspill fremmes disse til behandling i formannskapet i 

totalt 4 saksfremlegg; Nordskag, Nabeita, Dyrøy/Øyrekka og Nesset/Sistranda.  

Innstillingene fra formannskapet vil samme danne utgangspunkt for utarbeidelse av 

høringsforslag for kommuneplanens arealdel for hele kommunen. Høringsforslaget skal 

behandles i formannskap og kommunestyre i tråd med planprogram.  

 

I saksfremlegget følger flere vedlegg. Disse inngår alle som en del av saksfremlegget.  

Alle innkomne innspill er vurdert enkeltvis i Konsekvensutrening og Ros-analyse, i henhold til 

alle tema for dette. Vurderingen for hvert enkelt innspill følges av innstilling til innspillet.  

 

Det er vedlagt to kart. Ett kart viser alle innkomne innspill i kretsen. Det andre kartet viser 

tilrådde innspill sammenholdt med gjeldende plan. 



 

Det er utarbeidet en oversiktstabell som vil gjøre det enklere å orientere seg mellom kart og 

Konsekvensutredning og ROS-analyse. Avmerkede innspill i kart har ett nummer som man vil 

finne igjen i tabellen, samt Konsekvensutredning og ROS-analyse. I tabellen er det angitt 

hvilket sidetall vurderingen av innspillet ligger på, samt eventuell kort kommentar.  

 

Alle innspill er i sin helhet vedlagt. Referat fra møte med Frøya/Hitra fiskarlag ligger også 

vedlagt.  

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med PBL, vedtatt kommunal planstrategi, samt vedtatt planprogram for 

kommuneplanens arealdel. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL 2018-2028 

KONSEKVENSUTREDNING 

OG ROS-ANALYSE 

ØYREKKA 
 

Beregnet til 

Frøya kommune 

 

Dokumenttype 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

 

Dato 

13.08.2018 

 

 

 



 

  

 

 

 

 
 

 

1 

 

 

 

 

Revisjon 00 

Dato 2018-08-13 

Utført av Lars Arne Bø, Eirik Lind, Andrea Birch-Aune Marthinsen, 

Christian Dunker Furuly, Eigil Kosi Jaren. 

Kontrollert av Eigil Kosi Jaren 

Godkjent av Monica Buran 

Beskrivelse Konsekvensutredning og ROS-analyse av innspill som er 

kommet inn i forbindelse med rullering av kommuneplanens 

arealdel. Grunneiere, rettighetshavere, lag og foreninger har 

meldt inn endret arealbruk. I henhold til loven skal en rekke 

forhold vurderes før et område evt. kan tas i bruk til utbyg-

gingsformål. Tiltakets virkning på miljø og samfunn skal 

derfor vurderes før området kan innarbeides i arealdelen.  

  

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 
 

 

2 

 

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1. BAKGRUNN 3 
2. METODE 3 
2.1 Konfliktnivå 6 
3. INNSPILL FRA ØYREKKA VALGKRETS 7 
3.1 BOLIG- /FRITIDSBOLIG 7 
3.2 NÆRING OG FORRETNING 15 
3.3 ANDRE FORMÅL 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 
 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1. BAKGRUNN 

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sam-

menhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig arealbruk. 

Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr. 71 

av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og føringer skal legges til grunn i ar-

beidet med planen. 

 

Det skal gjennomføres konsekvensutredning og ROS-analyse av innspill som er kommet inn i for-

bindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Grunneiere, rettighetshavere, lag og fore-

ninger har meldt inn endret arealbruk. I henhold til loven skal en rekke forhold vurderes før et 

område evt. kan tas i bruk til utbyggingsformål. Tiltakets virkning på miljø og samfunn skal der-

for vurderes før området kan innarbeides i arealdelen. 

 

2. METODE 

Arbeidet med konsekvensutredningen bygger på Forskrift om konsekvensutredninger for planer 

etter plan- og bygningsloven og veileder T-1493, Konsekvensutredninger Kommuneplanens 

arealdel1. I arbeidet med ROS analysen er det er tatt utgangspunkt i Direktoratet for samfunns-

sikkerhet og beredskap(DSB) sin veileder: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven2, revidert 

desember 2011. 

 

Konsekvensutredning og ROS vil sammen utgjøre et helhetlig beslutningsgrunnlag for prioritering 

av utbyggingsområder. Ut fra dette vil anbefaling/prioritering foreslås. 

I ROS-analysen vurderes risiko og sårbarhet for hele planområdet, særlig relatert til klima- og 

naturbaserte hendelser. Det vurderes hvilke hensyn/ avbøtende tiltak som ev. må tas.  

 

1.1 Utredningstema 

Rammer og innhold i konsekvensutredningene er fastsatt i forskrift om konsekvensutredning § 9 

vedlegg III. Vedtatt planprogram av 14.12.2017 sier noe om hvilke temaer som skal konsekvens-

utredes og hvilken metodikk som skal brukes. Dersom ikke annet er beskrevet vil utredningen 

basere seg på informasjon fra allerede kjente undersøkelser og befaringer. 

På noen temaer vil lokal kunnskap og faglig skjønn være en viktig del av konsekvensutredningen. 

Det faglige skjønnet er gjort av prosjektgruppe og referansegruppe. Deltakerne er beskrevet i 

planprogrammet. 
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Tema Utredningsbehov Konsekvensutred-

ninger 

Metodikk 

Havbruk Må vurderes hvordan 

nye havbrukslokalite-

ter påvirker eksiste-

rende og hvordan 

fiske- og fangstområ-

der påvirkes. 

Hvordan vil nye hav-

bruks-lokaliteter på-

virker de eksiste-

rende, og hvordan vil 

fiske- og fangstområ-

der påvirkes. 

Verdisetting av områ-

der, dokumentere og 

illustrere dagens for-

hold. Bruk kompe-

tanse i fiskerinæring, 

lokalkunnskap*, regi-

streringer og annet 

kartgrunnlag 

Landbruk Bevare større sam-

menhengende land-

bruksområder. Nye 

føringer for strengere 

jordvern og hvordan 

styre bebyggelse 

unna landbruksområ-

der slik at man ikke 

bidrar med press 

gjennom overordnet 

planlegging. 

Ved vurdering av 

LNF-områder skal føl-

gende utredes: 

-Arealomfang 

-Type jordbruksareal 

(fulldyrka, overflate-

dyrka, innmarksbeite) 

samt jordkvalitet. 

- Jordens og skogens 

produksjonsevne (bo-

nitet) 

- Dyrkbarhet 

- Driftsmessige kon-

sekvenser 

- Beiteressurser 

- Spredt boligbebyg-

gelse 

Utredninger i henhold 

til AR5, beitekart og 

øvrige landbruks-

kart, landbrukssjef i 

kommunen og lokal 

kunnskap. 

Naturmangfold Se på hvordan tiltak 

vil påvirke nasjonalt 

og regionalt viktige 

naturtyper. Se på 

hvordan man unngår 

oppstykking av områ-

der ved styre mot al-

lerede bebygde om-

råder. 

Utredninger skjer 

med bakgrunn i opp-

lysninger i naturba-

sen. Jf. Naturmang-

fold-loven skal det i 

alle forslag til nye til-

tak i kommuneplanen 

gis en vurdering og 

vektlegging av kon-

sekvensene samlet 

for naturmangfoldet. 

Ta i bruk ulike kart-

databaser, lokal 

kunnskap, Miljøkon-

sulent i kommunen 

og lokal kunnskap. 

Trafikksikkerhet Se på områder med 

trafikksikkert tilbud, 

tilgang på gang- og 

sykkelvei/fortau 

Sikre gode trafikksik-

re tilbud. I hvilken 

grad utbyggingen på-

virker muligheten folk 

har til å gå til og fra 

skole, jobb, ser-vice-

funksjoner og handel. 

Hvordan vil foreslått 

arealbruk føre til økt 

transport-behov. 

Ta i bruk kartdataba-

ser, ulike regionale 

og lokale del- og te-

maplaner. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

Det tas kontakt med 

Fylkeskommunen for 

å se om områder bør 

settes av til hensyns-

soner. I hvilken grad 

vil foreslått arealbruk 

Konsekvensene av og 

konfliktpotensial ved 

planlegging av ulike 

tiltak. Se på kultur-

minner så vel som 

Kulturminnemyndig-

heter uttaler seg om 

kulturminner i plan-

områdene. Kart-

grunnlag og kunn-

skap i Askeladden 
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påvirke kultur-minner 

og kulturmiljø. 

kulturmiljøer og kul-

turlandskapet. 

brukes, Regional plan 

for kulturminner 

2013-2017. 

Barn og unges opp-

vekstvilkår 

Se på registering av 

barnetråkk, tilgang 

på nærmiljøanlegg. 

Vurdere konsekven-

ser ved utbygging for 

nærmiljøanlegg, fri-

luftsområder og 

trygge nærområder. 

Tilgang vurderes, det 

utføres kartlegging 

gjennom barne-tråkk, 

vurderinger viderefø-

res inn i detaljregule-

ring. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

Kartlegge viktige ut-

farts- og tur-områ-

der, områder med 

støy og støv fra ulike 

virksomhet og veitra-

fikk. 

I hvilken grad tiltaket 

ivaretar muligheter 

for friluftsliv og re-

kreasjon i nærområ-

det, direkte fra bolig. 

-I hvilken grad tilta-

kene påvirker kom-

munens rus og krimi-

nalitets-forebyggende 

tiltak.  

-I hvilken grad tilta-

ket medfører støy, 

støv og annen for-

urensning. 

Ulike kartdatabaser, 

kartlegging, og ulike 

regionale og lokale 

del- og temaplaner. 

Kommunale tjenes-

ter/ 

Infrastruktur 

Viktig kommunal 

infrastruktur tilknyt-

tet VA og hovedplan 

for vann- og avløp. 

Se på skolekretser og 

nedslagsområder 

Vurdere konsekven-

ser og tilbud av kom-

munale tjenester og 

infrastruktur med 

tanke på eventuelle 

utbyggingstiltak. Så 

langt det passer bør 

arbeidet med hoved-

plan for vann og av-

løp samkjøres med 

kommuneplanens 

arealdel 

Hovedplan for vann- 

og avløp. Skolebruks-

plan. 

Analysere i forhold til 

nasjonale, regionale 

og kommunale lover 

og føringer. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

Kartlegge eksiste-

rende infrastruktur og 

behov for ny. 

Vurdere om det fin-

nes gode nok tilbud 

til myke trafikanter, 

tiltak som kreves. Se 

om eksiterende infra-

struktur krever ut-

bygging, må allerede 

planlagt på plass 

først. 

Ta i bruk eksiste-

rende kartgrunnlag 

og lokal kunnskap. 

Næringsarealer Se på områder for 

næringsareal. Kart-

legge behov for ulike 

næringstyper og plas-

sering av disse. Rett 

virksomhet på rett 

sted, med et differen-

siert tilbud. 

Hvilke ulike nærings-

typer passer ulike 

steder og hvilke kon-

sekvenser støy, lukt 

og støv kan medføre. 

Se på nærområder i 

tilknytting til næ-

ringsområder. 

Utrede behov for 

ulike handel- og næ-

ringsområder. Strate-

gisk Næringsplan. 
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Mineralressurser Se på hvordan plan-

lagte tiltak påvirker 

mineral-forekomster. 

Hva er kommunens 

ressursbehov og hva 

kan tilbys? 

Vurdere påvirkninger 

på mineralforekoms-

ter og eksisterende 

anlegg for uttak 

Kartdata hos NGU 

Tettsteds-utvik-

ling/ befolknings-

utvikling/ struktur 

Kartlegge bo-set-

ningsmønster og be-

folkningsutvikling hos 

unge og eldre. 

Vurdere bosetnings-

mønster og befolk-

ningsmønster i ulike 

områder og befolk-

nings-sammenset-

ning. 

Befolkningsanaly-

ser/prognoser, mulig-

het for fortet-

ning/spredt bebyg-

gelse. Se på regio-

nale og nasjonale fø-

ringer, temaplaner. 

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone,  

Vurdere hvordan 

drikkevannskilder, 

nedbørsfelt og vann-

ressursene blir be-

rørt. 

Hvordan vil tiltak 

komme i eventuell 

konflikt med vannres-

sursene, Vann og 

vassdrag, inkl. 

Strandsone. 

Ulike kartdatabaser, 

VA- avdeling. 

Tema ROS Hva skal utredes 

Forurensing Tema med RADON, støy (næring og vei), 

grunnforurensning, luftkvalitet, sårbare fjor-

der (avløpsledninger m.m.) 

Klimatilpasning Tema med klimaendringer: havnivåstigning, 

overvannproblematikk, 

Levevilkår og folkehelse Tema med levekår, folkehelse, boligpolitikk 

Naturrisiko Tema med skred, løsmasser, kvikkleire, flom, 

erosjon. 

 

2.1 Konfliktnivå 

Under hvert tema brukes en fargeskala for å angi hvilken konflikt som kan forventes mellom fo-

reslått arealbruk og berørte verdier og interesser. Betydningen av farger for konsekvens framgår 

under: 

 

 Ingen negative konsekvenser 

 Middels negative konsekvenser 

 Store negative konsekvenser 
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3. INNSPILL FRA ØYREKKA VALGKRETS  

3.1 BOLIG- /FRITIDSBOLIG 

Arkivsaksnr. 16-2312-50 

Forslagsstiller Anton Stenhaug 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/19 

Dagens arealbruk Boligbebyggelse/LNF 

foreslått formål Boligbebyggelse/LNF 

Areal (daa) -  

 

Kart innspill ikke mottatt.  

 

Ønsker å beholde grensene som de er på 

eiendom 65/19. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Ønsker å opprettholde grensene som er i gjeldende areal-

plan. Innspillet tilrådes. 

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-103 

Forslagsstiller Sigrun I. Antonsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/1 

Dagens arealbruk LNFR (LNFR areal for spredt bolig- fritids- el-

ler næringsbebyggelse, mv) 

foreslått formål LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næ-

ringsbebyggelse, mv 

Areal (daa) Ca. 45 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 
Eiendommen ligger i Mausund, i et område 

regulert som LNFR og LNFR spredt bolig- 

fritids- eller næringsbebyggelse, mv. Det er 

registrert myr og åpen jorddekt fastmark 

på området (AR5).  

 

 
Feltet i (LNFR spredt) øst ønskes flyttet vest-

over.  
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

 

I NIBIO viser AR5 at den aktuelle tomten er registrert med åpen fastmark 

(grå), overflatedyrka jord (gult) og fulldyrka jord (oransje).  Planforslaget 

vil gjøre at noe dyrka mark vil bli nedbygd. Dette anses som negativt. 

Innspillet går på å flytte avsatt område på eiendommen. Dette vil redu-

sere press på landbruksarealer.  

 

Naturmangfold  Hele Mausund er registrert med arter av særlig stor forvaltningsverdi for 

ansvarsarter 25% av europeisk bestand i Norge (storsporve, steinvender, 

svartbak, dvergfalk, gjøk og ærfugl).  

Trafikksikker-

het 

 Mausund er ei øy uten veiforbindelse, der Aursøyveien strekker seg over 

flere øyer, med forgreining med grusveistandard til den aktuelle tomta. 

Trafikken er lav, med en ÅDT på 50. Ingen trafikkulykker er registrert.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller SE-

FRAK-registrerte bygninger.  

Barn og unges 

oppvekst-vil-

kår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og unge 

i planlagt område vil ha fortsatt god tilgang til friluftsområder. Det er 

også kort vei til Mausund idrettsplass, samt oppvekstsenter.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Hele Mausund er registrert som viktig friluftsområde. Det er stier/traktor-

veier rundt alle øyene, og det er mulig å gå langs strendene, med bade-

plasser.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være offentlig VA nett i nærheten av området, ført fram 

til eksisterende boliger. Mausund oppvekstsenter ligger ca. 500 meter 

unna, hvor det er barnehage og skole opp til 10. trinn. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Kort vei til Coop Mausund – ca. 1,0 km. Det går ferge til Frøya og Sula. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvik-

ling/ struktur 

 Det er kort vei til skole, barnehage og nærbutikk.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Forslaget legger opp til LNFR spredt bebyggelse nær strandsonen. 
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ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor 

sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot radon sikres i 

byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Mausund er generelt 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Kommunen ønsker å styrke øyrekka jf. Samfunnsplan, 

dermed anses dette som positivt for området. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er et ønske i planprogrammet at det skal legges til 

rette for å styrke øyrekka i Frøya kommune. Utbygging 

av boliger og fritidsbebyggelse anses som positivt for 

Mausund. Presset på dyrket mark vil reduseres ved å 

flytte avsatt område for LNF FB. Dette anses også som 

positivt. Det anbefales at det settes en byggegrense på 

55 m fra sjø, noe som vil redusere privatisering av 

strandsonen. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-105 

Forslagsstiller Sigrun I. Antonsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/353 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næ-

ringsbebyggelse, mv 

Areal (daa) Ca. 2,5 daa 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 
Eiendommen ligger i Mausund, i et område 

regulert som LNFR og LNFR spredt bolig- fri-

tids- eller næringsbebyggelse, mv. Det er re-

gistrert myr og åpen jorddekt fastmark på 

området (AR5).  

 

 
Feltet i sørøst ønskes flyttet til området i nord-

øst. Det er ønskelig å bygge boliger der i ste-

det.  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 
 

 

10 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NIBIO viser AR5 at den aktuelle tomten er registrert med åpen fast-

mark (grå) og myr (lyseblå).  Eiendommen vil kun ligge i åpen fastmark 

som avsatt tidligere.  

 

Naturmangfold  Hele Mausund er registrert med arter av særlig stor forvaltningsverdi for 

ansvarsarter 25% av europeisk bestand i Norge (storsporve, steinvender, 

svartbak, dvergfalk, gjøk og ærfugl).  

Trafikksikker-

het 

 Mausund er ei øy uten veiforbindelse, der Aursøyveien strekker seg over 

flere øyer, med forgreining med grusveistandard til den aktuelle tomta. 

Trafikken er lav, med en ÅDT på 50. Ingen trafikkulykker er registrert.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller 

SEFRAK-registrerte bygninger.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstvilkår. Barn og unge 

i planlagt område vil ha fortsatt god tilgang til friluftsområder. Det er 

også kort vei til Mausund idrettsplass og oppvekstsenter.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Hele Mausund er registrert som viktig friluftsområde. Det er stier/traktor-

veier rundt alle øyene, og det er mulig å gå langs strendene, med bade-

plasser.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området, ført fram til eksis-

terende boliger. Mausund oppvekstsenter ligger ca. 500 meter unna, 

hvor det er barnehage og skole opp til 10. trinn. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

  Kort vei til Coop Mausund – ca. 1,0 km. Det går ferge til Frøya og Sula. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvik-

ling/ struktur 

 Det er kort vei til skole, barnehage og nærbutikk. Innspillet er en utvi-

delse av allerede avsatte områder til bolig, og vil bidra til fortetting.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant 
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ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor 

sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot radon sikres i 

byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Mausund er generelt 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Kommunen ønsker å styrke grendene jf. Samfunnsplan, 

dermed anses dette som positivt for området. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er et ønske i planprogrammet at det skal legges til 

rette for å styrke øyrekka i Frøya kommune. Utbygging 

av 2 boliger anses som positivt for Mausund. Naturmang-

foldet anses som noe berørt av dette tiltaket. Innspillet 

bidrar til utvidelse og fortetting av allerede avsatte områ-

der. Innspillet tilrådes. Det anbefales at avsatt område til 

LNF FB utvides til å gjelde hele teigen mellom kirkegård 

og regulert boligfelt.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-193 

Forslagsstiller Joar Johansen  

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/28 (Ellen Johansen og Karin Anton-

sen) 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Boligbebyggelse og kombinert bolig- og 

fritidsbebyggelse. 

Areal (daa) Ca. 63 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 
Eiendommen ligger i Mausund, i et om-

råde regulert som LNFR. Åpen fastmark 

på området (AR5).  

 

 
Området er ønsket regulert til 2 områder 

med kombinert bolig- og fritidsbebyg-

gelse og ett område til boligbebyggelse.   

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

 

I NIBIO viser AR5 at den aktuelle tomten er registrert som myr og åpen 

fastmark (grå).  

 

 

Naturmangfold  Hele Mausund er registrert med arter av særlig stor forvaltningsverdi for 

ansvarsarter 25% av europeisk bestand i Norge (storsporve, steinvender, 

svartbak, dvergfalk, gjøk og ærfugl).  
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Trafikksikker-

het 

 Mausund er ei øy uten veiforbindelse, der Aursøyveien strekker seg over 

flere øyer, med forgreining med grusveistandard til den aktuelle tomta. 

Trafikken er lav, med en ÅDT på 50. Ingen trafikkulykker er registrert. 

En økning i bebyggelse kan skape mer trafikk som igjen kan skape farlige 

situasjoner.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller 

SEFRAK-registrerte bygninger, men rett utenfor planområdet er det en 

boplass fra steinalderen.

 

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Avsetting av området til bolig og fritidsbebyggelse vil i noen grad sette 

begrensinger for arealene til barn og unge, da området er relativt stort.    

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Hele Mausund er registrert som viktig friluftsområde. Det er stier/traktor-

veier rundt alle øyene, og det er mulig å gå langs strendene, med bade-

plasser. Nedbygging av LNF anses som negativt for friluftsliv. 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være offentlig VA nett i nærheten til området. Mausund 

oppvekstsenter ligger ca. 500 meter unna, hvor det er barnehage og 

skole opp til 10. trinn. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Adkomst til boliger må vurderes oppgradert ved en utbygging. Kort vei til 

Coop Mausund – ca. 1,0 km. Det går ferge til Frøya og Sula. 

Næringsarealer  Ikke relevant. 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark og myr, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Det er kort vei til skole, barnehage og nærbutikk.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone,  

 Ingen betydning  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Arealet ligger innenfor sone høy aktsomhet for radon. Til-

tak mot radon sikres i byggesak gjennom TEK.   
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Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Mausund er generelt 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen gang/sykkelveg på Mausundvær. Kommunen øns-

ker å styrke Øyrekka jf. Samfunnsplan, dermed anses 

dette som positivt for området. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tomta ligger relativt sentralt på Mausund. Kommunen 

ønsker å styrke øyrekka og dermed er dette positivt. Det 

negative med denne utbyggingen er at det bygges ned 

LNF-område. Det stilles også spørsmål ved det reelle be-

hovet for boligbebyggelse på øya. Det er beskrevet at det 

er ønskelig med 30 bolig- og fritidsenheter, dette anses 

som mye for dette området. Det foreligger planer om 

etablering av folkehøyskole på Mausund. Innspillet ses i 

sammenheng med eventuelle behov dette utløser. Inn-

spillet tilrådes derfor.  

Formannskapets innstilling   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 
 

 

15 

 

 

 

3.2 NÆRING OG FORRETNING 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-26 

Forslagsstiller Hans Kristian Berge 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/25 

Dagens arealbruk Sjøhustomter 

foreslått formål Næring – verksted/lager 

Areal (daa) 1 

 
 

Deler av tomta inngår i reguleringsplan for 

sjøhustomter. Del av tomta som inngår i regu-

leringsplanen står ubrukt i dag.  
 

 

Forslagsstiller ønsker sin tomt regulert til næ-

ring – verksted/lager. Resten av tomta er re-

gulert til forretning i kommuneplanens areal-

del. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

Tiltaket ligger innenfor strandsonen. Området bærer preg 

av å være bebygd.  

Trafikksikkerhet  Tomta har adkomst fra fylkesveien med en fartsgrense på 

30 km/t og en ÅDT på 50. Tiltaket vil ikke medføre noen 

betydelig økning i trafikk. Det er ingen gang-/sykkelveg.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen konsekvenser. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er en del av et større kartlagt friluftsområde av 

svært viktig verdi. Området er bebygd og tiltaket vil ikke 

ha noen konsekvenser for friluftsliv. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Ikke opplyst om VA-nett. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst fra fylkesveien.  

Næringsarealer  Grunneiers tomt er regulert til næring med unntak av 

areal omtalt i innspillet. Omregulering av det aktuelle 

arealet gir grunneier mulighet til å utnytte hele tomten 

sin. 
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Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

0 Ikke relevant 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Tomta ligger innenfor høy aktsomhet for 

radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. 

Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet omfatter et mindre areal av tomta gnr/bnr 

65/25 som inngår i en eldre reguleringsplan for sjøhus. 

Sjøhus er bygd ut, det aktuelle arealet er ikke bebygd. 

Resten av grunneiers tomt er regulert til næring.  

Innspillet bør løses med en omregulering av området. 

 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-37 

Forslagsstiller Egil Berge 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/0 

Dagens arealbruk Næring og havneområde i sjø (Mau-

sund Havn) 

foreslått formål Næring og havneområde i sjø (Mau-

sund Havn) 

Areal (daa)  

Fra innspillet: Mausund Fiskarlag ber om at reguleringsplan for Mausund havneområde blir tatt 

opp til ny rullering, dette har sammenheng med den pågående prosess om å ta vekk flere fis-

kerihavner, bla Måøyhullet og Aursøy fiskerihavn på Mausund. Mausund Fiskarlag ønsker at 

bare ytre del av Kjeila skal bestå som fiskerihavn, og samtidig ønsker vi en liten oppmyking i 

lovverk, når det gjelder bruk i havneområdene. Mausund Fiskarlag mener at det må tillates 

noe annen bruk av eiendommene enn kun som sjøhus, bla må det tillates at stedets fiskere må 

få lov til utleie av brygger og ellers annen næringsvirksomhet på eiendommene. Dette for å 

prøve å bevare fortsatt bosetting her ute. Dette sier Frøya Kommune noe spesifikt om i dagens 

strategiske næringsplan, man skal stimulere til kreativ tenkning i øyrekka for å prøve å skape 

noe her ute. 

 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Dette må tas som en revidering av reguleringsplanen. Det har 

kommet flere innspill innenfor samme reguleringsplan. 

Formannskapets innstil-

ling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-61 

Forslagsstiller Stig Hansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/417, 65/446, 65/543, 65/463, 65/386, 

65/387 

Dagens arealbruk Den nordlige delen av området brukes til åpen 

lagring og fiskeriformål. Området i sør er be-

bygd med brygger/ lagerbygg og har kaier for 

fiskerivirksomhet.  

Foreslått formål 65/417 og 65/446: Naust/ fiskeri 

65/543, 65/463, 65/386, 65/387: Fiskeri/ an-

nen næring (først og fremst turistvirksomhet). 

Areal (daa) 2,4  

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 
 

 

Reguleringsområdet ligger i et område som er 

regulert til havneformål/ fiskeri og forretning i 

gjeldende plan.  

 

 

Eiendommene 65/417 og 65/446 ønskes ut-

viklet til naust/ sjøhus (nord i planområdet). 

De øvrige tomtene (sør i området) ønskes 

brukt til fiskeri/ næring, rettet mot utleie til 

turister. 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Eiendommene 65/417 og 65/446 framstår som aktivt brukt i fiskeri-

virksomhet. Dersom eiendommene utvikles til ren turistrettet virk-

somhet, vil dette redusere bruksmulighetene til kommersielt fiske.  

Landbruk 0 Ikke relevant. 

Naturmangfold  Planområdet ligger i en sone som omfatter Mausund og Gårdsøya, 

som er hekkeområde for stær, toppskarv og havørn. Det finnes ikke 

eksisterende eller foreslåtte naturvernområder i eller nært området. 

Sjøarealet rundt planområdet er registrert som svært viktig naturom-

råde på grunn av forekomst av store kamskjell.  

Trafikksikkerhet  Området betjenes av Måøyvegen, som er en privat veg med svært lav 

ÅDT (ikke registrert i NVDB). Tilrettelegging for økt turisme i området 

kan bidra til å øke biltrafikken. Vegen er smal, med bredde ned mot 

3,5 m.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert verneverdige bygninger eller kulturminner in-

nenfor planområdet. Sør og øst for planområdet er det flere SEFRAK- 

registrerte bygninger som ikke påvirkes av reguleringsplanen.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert steder eller områder som har relevans for barn 

og unges oppvekstsvilkår innenfor planområdet. Prosjektet påvirker i 

liten grad oppvekstsvilkår for barn og unge.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Reguleringsområdet inngår i et kartlagt friluftslivsområde registrert 

som svært viktig strandsone med tilhørende sjø og vassdrag. Det er 

påpekt at området rundt Mausund brukes mye til ulike skjærgårdsba-

serte friluftsaktiviteter og at det foregår mye kulturelt arbeid i områ-

det- blant annet flere festivaler.  

 

Tiltaket medfører bygging i strandsonen, men i et område som per i 

dag framstår som lite viktig for offentlighetens tilgang til sjøen.  

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det finnes offentlig vann- og avløpsnett i området som foreslås omre-

gulert.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Nærmeste skole og barnehage er Mausund oppvekstsenter, ca 800 m 

fra reguleringsområdet. Tilgang på skole og barnehage vil imidlertid 

være lite relevant for planen, siden det ikke jobbes for å legge til rette 

for permanente boliger. Nærmeste dagligvaretilbud er Mausund Coop 

marked, ca 250 m sørøst for reguleringsområdet. Her finnes også post 

i butikk- tilbud. Veien mot skolen og mot handelstilbudet er smal, 

men har sannsynligvis en trafikkmengde som tilsier at blandet trafikk 

kan være trafikksikkerhetsmessig akseptabel.   

Næringsarealer  Tiltaket vil medføre nedbygging av et areal som er regulert til forret-

ningsformål. Kan bidra til annen næring.  

Mineralressurser  Området er ikke registrert som mineralressurs.    

Tettsteds-utvik-

ling/ befolknings-

utvikling/ struktur 

 Tiltaket kan bidra til økt turistaktivitet i området rundt eksisterende 

havn. Eksisterende og ny fiskerinæring kan sameksistere med ny næ-

ring.  

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

 Tiltaket innebærer bygging av naust og sjøhus i 100 m- sonen, innen 

aktsomhetssonen for havstigning/ stormflo.   
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ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor 

høy aktsomhetssone for radon, men skal ikke benyttes 

som boligformål. Behov for avbøtende tiltak avklares i 

byggesak ut fra TEK. Utslipp i forbindelse med fiskerivirk-

somhet kan forekomme. 

Klimatilpasning  Berøres av havnivåstigning og stormflo. Naustbebyggelse 

er i sikkerhetsklasse F1, som krever at byggene skal tåle 

en 20-årsflom. 

Levevilkår og folkehelse  Planlagt virksomhet i området vil ikke bidra til å svekke 

kvaliteter som kan knyttes til levevilkår eller folkehelse. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er vurdert til å bidra til å øke aktivitetsnivået i 

havneområdet, og til å sikre grunnlag for kommersielt og 

fritidsmessig fiskeri.  

Tiltaket må vurderes gjennom en omreguleringsprosess 

for området, framfor i behandlingen av revidert KPA. Det 

har kommet flere innspill innenfor samme regulerings-

plan. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-97 

Forslagsstiller Håvard Sørgård 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/235 

Dagens arealbruk Fiskerihavn 

foreslått formål Næring, opplæring, fiske og utleie 

Areal (daa) 0,6 

Planstatus: Innspill: 

Gjeldende planstatus er reguleringsplan iD: 

1620-200403, hvor aktuell tomt er regulert 

sammen med flere som Havn. 

 

Bestemmelsene knyttet til havneformålet i regu-

leringsplanen er: 

 

 

 

Sjøhuset er utbygd, men det ønskes mulig-

heter for utvikling av tilleggsnæring, opp-

fattet som turisme. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk - fiskeri  Havbruksinteressene (oppdrett) berøres ikke. Eiendom-

mene 65/235 framstår som aktiv i fiskerivirksomhet. Der-

som eiendommen utvikles til ren turistrettet virksomhet, 

vil dette redusere muligheten for operativt kommersielt 

fiske. 

Landbruk 0 Ikke relevant 

Naturmangfold  Eiendommen er fullt ut nedbygd og i kommersiell bruk. 

Temaet er ikke relevant for denne tomta spesifikt, men 

tomta ligger i en sone som omfatter Mausund og Gårds-

øya, som er hekkeområde for stær, toppskarv og havørn. 

Det finnes ikke eksisterende eller foreslåtte naturvernom-

råder i eller nært området. Sjørarealet rundt planområdet 

er registrert som svært viktig naturområde på grunn av 

forekomst av store kamskjell. 
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Trafikksikkerhet  Området grenser til Fv6468, Gårdsøyvegen, med ÅDT på 

50. Fartsgrensa forbi eiendommen er 50 km/t. Det er 

ikke registrert trafikkulykker på denne vegen. Dekke-

bredden på vegen er 3,2 meter og det er ikke fortau 

langs vegen. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrerte automatisk fredete kulturminner 

innenfor området. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ikke relevant da tomta brukes i kommersiell fiskesam-

menheng 

Folkehelse/ Friluftsliv  Ikke relevant 

 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Veg, vann og avløp ligger til tomta. 

Infrastruktur/ samferdsel  Fv 6468 med direkteavkjørsel til eiendommen 

Næringsarealer  Kan bidra til tilrettelegging for nye næringer. 

Mineralressurser  Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Innspillet bygger på ønske om at lokalt forankret næ-

ringsliv kan utvikle seg i tråd med samfunnsendringene. 

Fiskeriene er i endring og turismen er i vekst.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Endring av formål anses ikke som konfliktfylt i forhold til 

vann og vassdrag og i forhold til eksisterende situasjo-

nen.   

 

ROS-analyse 

Forurensing  Må undersøkes nærmere i forhold til tidligere bruk av om-

rådet.  

Klimatilpasning  Området ligger ved sjøen, men tiltak vil skje i dagens an-

legg. Evt nybygg må tilpasses anbefalingene i DSBs veile-

der til plassering i forhold til stormflo og havnivåstigning.  

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil sikre grunnlaget for bosetting og dermed 

grunnlaget for fortsatt gode levevilkår og folkehelse i om-

rådet. 

Naturrisiko   Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. Til-

tak må dokumenteres å hensynta dette. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan.  

Innspillet må håndteres i en omregulering. Det bemerkes 

at også andre innspill i området gjelder samme regule-

ringsplan. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-99 

Forslagsstiller Arild Nordvik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/88 

Dagens arealbruk Fiskeri (Mausund Havn) 

foreslått formål Fiskeri og ferieformål 

Areal (daa) 150 kvm 

 
Innspiller er enig i fiskerlagets inn-

spill. Han ønsker at det skal være 

mulighet for å bruke brygga til fly-

tebrygge til turister i tillegg til fiske. 

Men ønsker ikke at fiskerihavnen 

skal bli til noe annet enn fiskeri 

(f.eks. slik som Ballstad og Hen-

ningsvær). 

 

Reguleringsplan for Mausund havn gjelder. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Dette må tas som en revidering av reguleringsplanen eller en helt ny 

reguleringsplan. Kommet flere innspill innenfor samme reguleringsplan.  

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-106 

Forslagsstiller Arnstein U. Antonsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/1 

Dagens arealbruk LNFR  

foreslått formål Forretning 

Areal (daa) Ca. 1,4 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 
Eiendommen ligger i Mausund, i et om-

råde regulert som LNFR. Åpen fastmark 

på området (AR5).  

 
LNFR-området langs vegen ønskes av-

satt til forretning for å kunne lage ad-

komst til området. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

 

I NIBIO viser AR5 at den aktuelle tomten er registrert med åpen fast-

mark (grå).  

Naturmangfold  Hele Mausund er registrert med arter av særlig stor forvaltningsverd for 

ansvarsarter 25% av europeisk bestand i norge (storsporve, steinvender, 

svartbak, dvergfalk, gjøk og ærfugl).  

Trafikksikker-

het 

 Mausund er ei øy uten veiforbindelse, der Aursøyveien strekker seg over 

flere øyer. Trafikken er lav, med en ÅDT på 50. Ingen trafikkulykker er 

registrert.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller 

SEFRAK-registrerte bygninger.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og 

unge i planlagt område vil ha fortsatt god tilgang til friluftsområder.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Hele Mausund er registrert som viktig friluftsområde. Det er stier/trak-

torveier rundt alle øyene, og det er mulig å gå langs strendene, med ba-

deplasser.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være offentlig VA nett i nærheten til området. Mausund 

oppvekstsenter ligger ca. 500 meter unna, Hvor det er barnehage og 

skole opp til 10 trinn. 

68Infrastruk-

tur/ samferdsel 

 Kort vei til Coop Mausund – ca. 1,0 km. Det går ferge til Frøya og Sula. 

Næringsarealer  Dette anses som positivt for området, når deler av arealet likevel er av-

satt til forretning. 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark, ikke registrert som ressurs.  



 

  

 

 

 

 
 

 

25 

 

 

 

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Det er kort vei til skole, barnehage og nærbutikk.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone,  

 Forslaget legger opp til forretningsvirksomhet i strandsonen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Arealet ligger innenfor sone høy aktsomhet for radon. Til-

tak mot radon sikres i byggesak gjennom TEK.  Det kan 

forekomme utslipp i fjord i forbindelse med næring som 

blir etablert på området.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Mausund er generelt 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Kommunen ønsker å styrke Øyrekka jf. Samfunnsplan, 

dermed anses dette som positivt for området. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er et ønske i planprogrammet at det skal legges til 

rette for å styrke øyrekka i Frøya kommune. Utbygging 

av næring anses som positivt for Mausund. Innspillet vil 

gjøre allerede avsatt område til forretning lettere til-

gjengelig. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-208 

Forslagsstiller Gustav Gjevik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/529 

Dagens arealbruk Delvis regulert, delvis uten arealformål 

foreslått formål Forretning/kontor 

Areal (daa) -  

 

Kart innspill ikke mottatt.  

 

Forslagstiller foreslår at gnr./brnr. 65/529 får 

samme status som gnr./bnr. 65/408. 

Eiendommene har samme eier og dette vil 

bidra til at området får enn mer helhetlig 

utforming.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Deler av eiendommen som det ønskes endret formål på 

er en del av gjeldende reguleringsplan. Endring av formål 

bør skje ved reguleringsendring og evt. utvidelse av re-

guleringsplan dersom resten av eiendommen skal inngå.  

Formannskapets innstilling   
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3.3 ANDRE FORMÅL  

 

Arkivsaksnr. 16-2312-24 

Forslagsstiller Ola Flyum 

Gnr/Bnr (Grunneier)  

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Tursti fra Sula til Sør-Sula 

Areal (daa)  

Planstatus: Innspill: 

I kommuneplanen er landområdene avsatt 

til LNFR. 

 

 
 

Ønskelig å binde Sula og Sulaholmene (Sør-

Sula) i sør-vest sammen med gang- og 

bruforbindelse 

 

Innspillet tolkes til å innebære en trasé som 

dette: 

 

Det vises til måten det er gjort på Verdens Ende 

(Tjøme) (se bildet nedenfor) 

 

Hensikten er å tilrettelegge bedre for friluftslivet 

på Sula. 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk - fiskeri  Grunne farvann – ikke havbruk eller fiskerier. 

Tiltaket berører heller ikke farleder til sjøs. 

Landbruk  Øyene og holmene er åpen skrinn mark uten interesse for 

landbruket  

Naturmangfold  Tiltaket berører store områder og må vurderes nøye i for-

hold til virkninger for naturmangfold.  

Trafikksikkerhet 0 Ikke relevant  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrerte automatisk fredete kulturminner 

innenfor området.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Tilretteleggingstiltak for friluftsliv. Innbyggere og tilrei-

sende på Sula får gjennom dette utvidet område for ferd-

sel. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Positivt tiltak for friluftslivet. Tilrettelegger områder for 

allmennheten. Imidlertid kan det være motstridende in-

teresser i forhold til småbåt- og kajakkbrukere.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

0 Ikke relevant 

Infrastruktur/ samferdsel 0 Ikke relevant 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser 0 Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Innspillet vil være tilretteleggingstiltak for å styrke fri-

luftslivstilbudet på Sula. Kan gjøre Sula mer attraktivt 

som reisemål.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Poller vil bli fylt igjen. Marine naturmiljøer vil endres. Iva-

retakelse av vannutskifting og strømmer blir en viktig del 

av et slikt prosjekt. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket vil neppe fremme forurensning gjennom utslipp. 

Dog bør en ha opplegg som sikrer mot dette i anleggsti-

den. 

Klimatilpasning  Tiltaket vil bli utsatt for kraftig værpåkjenning, og på lang 

sikt også klimaendringene. Utforming og byggemetoder, 

herunder materialbruk vil være avgjørende for at tiltaket 

står seg over tid. 

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil gi flere tilgang til denne delen av Sulaøyene. 

Sikkerhetsaspektet må ivaretas i et slikt prosjekt, slik at 

folk kan være trygge, tross ekstreme værforhold. 

Naturrisiko   Ingen spesielle for denne typen tiltak.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er av typen som kan aksepteres innenfor allerede 

avsatt formål i kommuneplanens arealdel. 

Virkningene av tiltaket må vurderes grundig, da det i 

sterk grad berører viktige naturmiljøer. 

Grunnet manglende detaljering i prosjektet avsattes ikke 

formål i plan på dette tidspunkt.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-79 

Forslagsstiller Karsten Knutsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/10 

Dagens arealbruk Fritidsbebyggelse i regplan 

foreslått formål LNFR 

Areal (daa) Ca. 29 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 
 

 

Eiendommen ligger på Mausund, i et område 

hvor regplan skal gjelde. Det er registrert myr 

og åpen jorddekt fastmark på området (AR5).  

 

 

 

 

 

Feltet ønskes omregulert fra fritidsboliger til 

LNFR. Det er ønskelig at det ikke bygges på 

området.    

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NIBIO viser AR5 at de aktuelle tomtene er registrert med skrinn fast-

mark (grå) og myr (lyseblå). 

Naturmangfold  Hele Mausund er registrert med arter av særlig stor forvaltningsverdi for 

ansvarsarter 25% av europeisk bestand i Norge (storsporve, steinven-

der, svartbak, dvergfalk, gjøk og ærfugl).  

Trafikksikker-

het 

 Mausund er ei øy uten veiforbindelse, der Aursøyveien strekker seg over 

flere øyer, med forgreining med traktorveistandard til den aktuelle 

tomta. 

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller 

SEFRAK-registrerte bygninger.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og 

unge i planlagt område vil ha fortsatt god tilgang til friluftsområder. 
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Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Hele Mausund er registrert som viktig friluftsområde. Det er stier/trak-

torveier rundt alle øyene, og det er mulig å gå langs strendene, med ba-

deplasser.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området, ført fram til eksis-

terende boliger.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

  Kort vei til Coop Mausund – ca. 1,0 km. Det går ferge til Frøya og Sula. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

  Svekker Mausund som sted for fritidsboliger.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger delvis innenfor 100m avstand fra sjø. 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor 

sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot radon sikres i 

byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Mausund er generelt 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Ikke aktuelt. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Reguleringsplanen som omfatter fritidsboliger anses som 

relativt ny, og er delvis bebygd. Innspillet avvises derfor.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-145 C 

Forslagsstiller Frøya kommune/VA 

Gnr/Bnr  64/1 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Nytt avløpsrenseanlegg Sula 

Areal (daa) Uklart (ca 2,6 daa) 

  

 

 

Aktuelt område er i dag avsatt til LNF i kom-

muneplanen, men grenser til veg, boliger og 

næringsområde. 

Areal for nytt avløpsrenseanlegg på Sula som 

er tenkt etablert på kommunal eiendom 

G64/1

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Arealet ligger på åpen fastmark egnet for beite. 

Naturmangfold  Ingen spesielle registreringer i området. 

Trafikksikkerhet  Aktuelt område ligger i enden av privat atkomstveg til 

boliger. Drift av anlegget må hensynta dette. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området ligger inn mot veg og bebyggelse. Ingen spesiell 

tilrettelegging på tiltaksområdet. Tiltaket privatiserer ikke 

og begrenser i liten grad bruk av nærliggende områder.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Ingen spesielle interesser her 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Vil bidra til å bygge opp kommunal infrastruktur.  

Atkomst via private veger, Skuthaugvegen og Pensjonat-

veien.  

Infrastruktur/ samferdsel 0 Ikke relevant 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  
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Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur da tiltaket 

er infrastrukturtiltak rettet mot etablert bebyggelse i om-

rådet. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Bekkedrag i aktuelt område må hensyntas.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen spesielle.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket lar seg gjennomføre uten konflikt med andre til-

tak. Området bør avsettes i tråd med innspillet. Innspillet 

tilrådes.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-165 

Forslagsstiller Håvard Holte Os 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/275 (Mausund Grendelag) 

Dagens arealbruk Boligbebyggelse 

foreslått formål Offentlig eller privat tjenesteyting 

Areal (daa) Ca. 0,5 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 
Eiendommen ligger i Mausund, i et område av-

satt til bolig. Åpen fastmark på området (AR5).  

 

Eiendommen benyttes som brannstasjon 

og burde avsettes som offentlig eller privat 

tjenesteyting.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

I NIBIO viser AR5 at den aktuelle tomten er registrert som bebygd og 

med åpen fastmark (grå).  
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Naturmangfold  Hele Mausund er registrert med arter av særlig stor forvaltningsverd for 

ansvarsarter 25% av europeisk bestand i Norge (storsporve, steinven-

der, svartbak, dvergfalk, gjøk og ærfugl).  

Trafikksikker-

het 

 Mausund er ei øy uten veiforbindelse, der Aursøyveien strekker seg over 

flere øyer, med forgreining med grusveistandard til den aktuelle tomta. 

Trafikken er lav, med en ÅDT på 50. Ingen trafikkulykker er registrert.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller 

SEFRAK-registrerte bygninger.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Hele Mausund er registrert som viktig friluftsområde. Det er stier/trak-

torveier rundt alle øyene, og det er mulig å gå langs strendene, med ba-

deplasser.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være offentlig VA nett i nærheten til området. Mausund 

oppvekstsenter ligger ca. 500 meter unna, hvor det er barnehage og 

skole opp til 10 trinn. Tiltaket understøtter kommunal infrastruktur.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Kort vei til Coop Mausund – ca. 1,0 km. Det går ferge til Frøya og Sula. 

Næringsarealer  Ikke aktuelt 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark og bebygd, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Det er kort vei til skole, barnehage og nærbutikk.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone,  

 Ingen betydning.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Arealet ligger innenfor sone høy aktsomhet for radon. Til-

tak mot radon sikres i byggesak gjennom TEK.   

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Mausund er generelt 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Kommunen ønsker å styrke grendene jf. Samfunnsplan, 

dermed anses dette som positivt for området. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Eiendommen er en brannstasjon og har blitt benyttet til 

dette lenge, det anses dermed som uproblematisk å av-

sette dette området til offentlig eller privat tjenesteyting.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-167 

Forslagsstiller Mausund Idrettslag 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/45, 65/544, 65/3 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Idrettsanlegg 

Areal (daa) Ca. 13 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 
Eiendommen ligger i Mausund, i et område 

regulert som LNFR. Åpen fastmark på om-

rådet (AR5).  

 

 

 
Eiendommen benyttes som idrettsplass 

med skotthyll og fotballbane, i tillegg er 

området bebygd med idrettshus/forsam-

lingshus og svømmehall. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

 

I NIBIO viser AR5 at den aktuelle tomten er registrert som bebygd og 

med åpen fastmark (grå).  

 

Naturmangfold  Hele Mausund er registrert med arter av særlig stor forvaltningsverdi for 

ansvarsarter 25% av europeisk bestand i Norge (storsporve, steinven-

der, svartbak, dvergfalk, gjøk og ærfugl).  

Trafikksikker-

het 

 Mausund er ei øy uten veiforbindelse, der Aursøyveien strekker seg over 

flere øyer, med forgreining med grusveistandard til den aktuelle tomta. 

Trafikken er lav, med en ÅDT på 50. Ingen trafikkulykker er registrert.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller 

SEFRAK-registrerte bygninger.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Regulering av området til Idrettsanlegg anses som positivt for barn og 

unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Hele Mausund er registrert som viktig friluftsområde. Det er stier/trak-

torveier rundt alle øyene, og det er mulig å gå langs strendene, med ba-

deplasser.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være offentlig VA nett i nærheten til området. Mausund 

oppvekstsenter ligger ca. 500 meter unna, hvor det er barnehage og 

skole opp til 10 trinn. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Kort vei til Coop Mausund – ca. 1,0 km. Det går ferge til Frøya og Sula. 

Næringsarealer  Ikke aktuelt 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark og bebygd, ikke registrert som ressurs.  
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Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Det er kort vei til skole, barnehage og nærbutikk.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone,  

 Ingen betydning  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Arealet ligger innenfor sone høy aktsomhet for radon. Til-

tak mot radon sikres i byggesak gjennom TEK.   

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Mausund er generelt 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Kommunen ønsker å styrke øyrekka jf. Samfunnsplan, 

dermed anses dette som positivt for området. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Eiendommen har en etablert idrettsplass og har blitt be-

nyttet til dette lenge, det anses dermed som uproblema-

tisk og positivt å avsette dette området i tråd med bruk 

til idrettsanlegg og grendahus. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-206 

Forslagsstiller SuMaBo Felleslag (Sigbjørn Larsen) 

Gnr/Bnr (Grunneier)  

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Hovedvei  

Areal (daa)  

Dagens trasè 

 

Forslag til trasè 

 

 

1. Traseen endres til å gå direkte fra Lomsøya like sør for fergeleiet, direkte mot Skjerv-

øya via Lomsøygalten, langs Skjervøya over øyrekken i SV og mest mulig rett fram 

via Oløya til Pålen der nytt fergeleie for Sula bygges.  Det vil være en vurderingssak 

om traseen, fra Oløya skal gå over den lokale farled med bro til de andre store øyene 

i nord, slik at landbruk og annet næringsliv kan utvikles der. 

2. Vi vil ikke se bort fra at dersom øysamfunnene får utvikle seg, vi det langsiktige mål 

med bare ett fergeleie, vil denne trase være den mest framtidsrettede. 

3. Derfor vil SuMaBo Felleslag foreslår at disse store øyene avsettes til jordbruk og ut-

byggingsområder, helst ikke hytteområde. Da det vil skape interessemotsetninger. 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk   

Landbruk  De fleste av øyene er registrert som åpen jorddekt fastmark. Det er 

dermed ikke noe landbruksarealer ved denne traseen. 

Naturmangfold  Det må gjennomføres en utredning da det er viktige områder over alt 

på øyene.  

Trafikksikkerhet  Innspillet vil gjøre innbyggere og tilreisende mindre avhengig av båt-

transport. Veiforbindelsen må opparbeides i tilstrekkelig standard for 

å ivareta trafikksikkerheten. 

Kulturminner og kul-

turmiljø 

 Det er kulturminner på Oløya og på Hjertøya 

Barn og unges opp-

vekst-vilkår 

 Ikke aktuelt 

Folkehelse/ Frilufts-

liv 

 Det antas at øyene benyttes til friluftsliv. En vei vil ødelegge mye av 

dette uansett trasè. 

Kommunale tjenes-

ter/ 

Infrastruktur 

 Vil gi veiforbindelse mellom øyene. 

Infrastruktur/ sam-

ferdsel 

 Ferge går i dag via Bogøya. 

Næringsarealer  Ikke relevant 

Mineralressurser  Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvik-

ling/ struktur 

 Det er positivt for næring og befolkningen at det bygges veiforbin-

delse mellom øyene. 

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

 Vann og vassdrag, inkl. Strandsone vil påvirkes av en utbygging av 

veg. Det må gjennomføres grundige undersøkelser ved en regule-

ringsplan.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Anleggsarbeid for veg ved sjøen vil føre til utfyllinger og 

dette kan skade dyreliv til sjøs og til lands.  

Klimatilpasning  Området er utsatt for ekstremvær.  

Levevilkår og folkehelse 0 Ikke relevant 

Naturrisiko   Tiltaket må vurderes i forhold til naturrisiko.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er vanskelig å ta noe standpunkt om trasevalg uten å 

gjennomføre en større utredning. Avsatt trase i gjeldende 

plan tas ut av planen. Innspillet tilrådes ikke.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-213 

Forslagsstiller Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne 

Gnr/Bnr (Grunneier) 66/105,66/128, 66/4, 66/245 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Rorbuer 

Areal (daa) - 

  

 
Området er i dag avsatt til LNFR i gjeldende kommu-

neplan. I tillegg ligger det over en hensynssone for 

bevaring av naturmiljø  

 

Kommuneplanens bestemmelser sier under pkt 2, 

Hensynssoner; 

 

 

 

Froan landskapsvernområde med dyrelivsfredning 

rammer inn de største øyene på Halten. Froan dyre-

livsfredning dekker landskapsvernområdet, samt 

områdene som er unntatt der, i tillegg Haltenøyene, 

og en 2 km bred sone omkring alle. Hensikten med 

vern er å verne fugler og pattedyr mens de opphol-

der seg i sine viktigste aktivitetsområder, inkludert 

Det ønskes fradelt tomter og 

muligheter for rorbuer, delvis i tråd 

med Bebyggelsesplan fra 

Kulturavdelingen i Sør-Trøndelag 

fylkeskommune  14.09.1994,(omr 1, 

omr 2 og omr 3) 

 
Husøya – 6-10 rorbuer i område 1, 

uoppgitt i område 4 (anslag 2-3 ror-

buer) 

 

 
Område 2, på Purkholmen, 5 rorbuer 

og område 3 på Rorsøya, uoppgitt (an-

slag 6-7 rorbuer) 

 

Planlagt størrelse på hver enkelt tomt 

vil ligge på 250 – 300 m². Hver enkelt 

tomt må tilpasses høydekoter på det 

avsatte området. Alle bygninger som 

blir bygget skal tilpasses rorbustilen på 

Halten. Maksimal grunnflate på 50 m². 

Rafthøyde på ca 3 m, og mønehøyde 

på ca 4,5 m. 
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nærliggende beiteområder. Området er et svært vik-

tig myteområde for andefugler. Det vises til nær-

mere omtale av verneverdiene i egne rapporter og 

verneplandokumenter. 

 

Vernebestemmelsene for dyrefredningsområdet; 

 
 

Materialer som ønskes er bindingsverk 

med utenpåliggende bordkledning. Ma-

les rødt eller hvitt. Stiftelsen vil jobbe 

videre med regulering av områdene og 

utarbeiding av spesifikasjon av byg-

ning. 

 

Stiftelsen oppfordrer eiere av eksiste-

rende tomter om å jobbe for fortetting 

der det tidligere har vært rorbuer. 

Opptegning av fiskeværet – 1920/1992 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant – tiltakene er på land. 

Landbruk  Området er i hovedsak registrert som åpen fastmark, noe 

som i praksis kan fungere som beiteland. Det er ikke 

landbruksdrift på øyene. 

Naturmangfold  Området berører dyrefredningsområdet i Froan. Se egne 

dokumenter knyttet til verdi og bestemmelser. Fylkes-

mannen i Trøndelag er forvalter av verneområdene. 

 

Alle tiltak som ønskes gjennomført bør underlegges nød-

vendige utredninger som dokumenterer at verneforskrif-

tene overholdes.  

Trafikksikkerhet  Området ligger utenfor trafikkert veg.    

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert flere kulturminner i nærhet til aktuelle 

utbyggingsområder.  

  
Kulturmiljøer som disse inngår i bør hensyntas i utvik-

lingen av Halten.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Besøkende, grunneiere, brukere og besøkende vil oppleve 

Halten mer attraktivt.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Tiltaket vil virke positivt for nye etablerere som ønsker 

tilgang til natur- og kulturhistoriske områdene på Halten 

og Froan.  Årlig arrangeres «Haltendagene». I den anled-

ning kommer mange besøkende og det settes opp egne 

transporter fra bla Trondheim. Det er egen stiftelse som 

ivaretar felles interesser i området. Sosiale- og kulturelle 

aspekter framstår som viktige for eiere og besøkende, 

noe som igjen er av stor betydning for folkehelsen. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Vannforsyning er via lokalt system. 

Infrastruktur/ samferdsel 0 Ikke relevant 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser 0 Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Halten er et gammelt fiskevær som i dag brukes av 

grunneiere, men hvor eiendommene og bygningsmassen 

i hovedsak er fungerer som fritidsbebyggelse. Bebyggel-

sen ligger i små klynger spredt utover øyene, men i ho-

vedsak er det klare konsentrasjon av bygninger – som 

den tradisjonelle fiskeværbebyggelsen. 

Nye prosjekter her vil ikke være rettet mot fast bosetting. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Ikke relevant for omsøkte tiltak 
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ROS-analyse 

Forurensing  Ikke spesielt relevant, da det søkes om tradisjonell be-

byggelse på land. VA-løsningene må følge de krav som 

ellers er i området. 

Klimatilpasning  Området ligger langt til havs og er lett påvirket av klima. 

Klimatilpasning vil i hovedsak være å plassere klassifisert 

bebyggelse i henhold til DSBs veileder, samt sørge for ut-

forming, materialbruk og sikring mot vind og nedbør.  

Levevilkår og folkehelse  Positivt å la flere få ta del i historiske miljøer som dette. 

Det er viktig at allmennheten sikres fri tilgang til Halten. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det foreligger 4 konkrete innspill. Antallet nye rorbuer kan 

være opp mot 25, noe som vil innebære nær en dobling 

av dagens antall. 

 

Det er viktig at nye tiltak underordnes og tilpasses dagens 

situasjon, bebyggelsen, naturen og kulturhistorien. Nye 

tiltak bør skje i tråd med et kulturhistorisk tenkesett og i 

en slik sammenheng vil alt annet enn fortetting være en 

utfordring. Størrelse, plassering, utforming, materialbruk 

og fargebruk er derfor svært viktig.  

 

Utbygging bør skje skånsomt og i en takt der det under-

veis kan høste erfaring med utviklingen. Prioritet bør 

være på de tomter det har stått bebyggelse tidligere, 

samt fortetting.   

 

Innspillet tilrådes. Forslag til planbestemmelser for områ-

det vil utarbeides i samarbeid med Trøndelag fylkeskom-

mune og Fylkesmannen i Trøndelag.  

Formannskapets innstilling   

 



Oppsummering innspill Øyrekka krets 
 

Referanse i 
kart 

Ref. nr. Innstilling Annet Sidetall 
KU/ROS 

16/2312-50  Nei I tråd med gjeldende plan. s. 7 

16/2312-103 Y5ITKJ Ja  s. 7 

16/2312-105 NJXITB Ja  s. 9 

16/2312-193 AGAM47 Ja  s. 12 

Næring og forretning 
16/2312-26 2PAZAN Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 15 

16/2312-37 QUABTB Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 17 

16/2312-61 VT2SSQ Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 18 

16/2312-97 R87APQ Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 21 

16/2312-99 PTT7Z8 Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 23 

16/2312-106 47FZKH Ja  s. 24 

16/2312-208  Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 25 

Andre formål 
16/2312-24  Nei  s. 26 

16/2312-79 DQ6NHZ Nei  s. 28 

16/2312-145C  Ja  s. 30 

16/2312-165 N3HSNU Ja  s. 31 

16/2312-167 2VFSF3 Ja  s. 33 

16/2312-206  Nei Avsatt trase` tas ut.  s. 35 

16/2312-213  Ja  s. 37 

 



16-2312-26
Verksted/lager 16-2312-61

16-2312-61

Naust/
sjøhus

Fiskeri
/næring

16-2312-79

16-2312-99

16-2312-103

Flytting
av
LNFR-
spredt
bolig

16-2312-105

2 boliger

16-2312-106
Utvidelse av
dagens område

16-2312-165

Brannstasjon

16-2312-167

16-2312-193

Komb
bolig/fritid

Komb
bolig/fritid

16-2312-208

16-2312-105

Denne
delen
flyttes
nordvest

16-2312-145C

16-2312-50

16/2312-97

5 boliger

fiskeri/turisme/flytebrygge

16-2312-206
Ny vegforbindelse
Sula-Mausund-Bogøya

16-2312-24
Gangbroer - tursti

Aursøyan

Hjertøya

Oløyan

Sula

Bogøya

Mau su nd

Sula

Måøya

Vassøya

Ursøya

Skogsøya

Sulfjorden

Hestø

Fjølværet

Kartet viser alle registrerte innspill til rullering av kommuneplanens
arealdel i 201 8 .
Det forenklede bakgrunnskartet viser gjeldende LNF-område r
(Landbruk Natur og Friluftsliv), omriss av gjeldende
reguleringsplaner, veier og noen stedsnavn

0 100 200 300 400 500 m

Datakilde: Frøya kommune/Geonorge 201 8
Kartprodusent: Kart og oppmåling, Frøya kommune

Planavgrensning

Grense for arealformål

Felles for kommuneplan PBL 1 985 og 2008

Veier

Boligbebyggelse

Fritidsbebyggelse

Tjenesteyting

Forretninger

Andre typer bebyggelse (sjøhus, naust)

Kommuneplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §1 1 -7 NR.1 )

LNFR-areal, spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse

LNFR-areal

Kommuneplan-Landbruk-,natur- og friluftsformål (PBL2008 §1 1 -7 NR. 5)

Kombinert bebyggelse og anlegg

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Kommuneplan-Hensynsoner (PBL2008 §1 1 -8)

Fremtidig

Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift - nåvæ rende

I nnspill til kommuneplanens arealdel - Øyrek ka. Alle innspill



8 Bogaskjærflua F

SBH

H910

H910

1620197802

1620200403

LNF F 5

UBF 22

UBF 21

FH Måøyholet og Gårdsøykeila

H910

1620200204

UBF 18

UBF 18

UBF 18

UBF 17

FH Sula

LNF F 4

LNF F 5

SBH

H910

1620197801

H910

H910

1620201003

UBF 26

UF 25

1620198401

LNF F 5

LNF F 3

FH Aursøyan

UBF 20

UBF 19

16-2312-103

Flytting av
LNFR spredt bolig

16-2312-105

2 boliger

16-2312-106
Utvidelse av
dagens område

16-2312-165

Brannstasjon

16-2312-167

16-2312-193

Komb
bolig/fritid

Komb
bolig/fritid

16-2312-105

16-2312-145C

5 boliger

Idrett/grendahus

Aursøyan

Hjertøya

Oløyan

Sula

Bogøya

M au su n d

Sula

Måøya

Vassøya

Ursøya

Skogsøya

Sulfjorden

Fjølværet

Kartet viser anbefalte innspill til rullering av kommuneplanens arealdel i 201 8 sammen med gjeldende arealplan. Disse vurde res
av Formannskapet.
Det forenklede bakgrunnskartet viser gjeldende LNF-område r (Landbruk Natur og Friluftsliv), omriss av gjeldende
reguleringsplaner, veier og noen stedsnavn

0 100 200 300 400 m

Datakilde: Frøya kommune/Geonorge 201 8
Kartprodusent: Kart og oppmåling, Frøya kommune

Planavgrensning

Grense for arealformål

Felles for kommuneplan PBL 1 985 og 2008

Veier

Boligbebyggelse

Fritidsbebyggelse

Tjenesteyting

Forretninger

Andre typer bebyggelse (sjøhus, naust)

Kommuneplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §1 1 -7 NR.1 )

LNFR-areal, spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse

LNFR-areal

Kommuneplan-Landbruk-,natur- og friluftsformål (PBL2008 §1 1 -7 NR.5)

Kombinert bebyggelse og anlegg

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Kommuneplan-Hensynsoner (PBL2008 §1 1 -8)

Fremtidig Nåværende

Angitthensyngrense

Angitthensynsone - Bevaring naturmiljø

Detaljeringgrense

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Boligbebyggelse - nåværende

Fritidsbebyggelse - nåværende

Forretning - nåværende

Tjenesteyting - nåværende

Fritids- og turistformål - nåværende

Næringsbebyggelse - nåværende

Andre typer bebyggelse - nåværende

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur- nåværende

Havn - nåværende

Parkering - nåværende

Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift - nåvære nde

LNFR-areal ,Spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse - nåværende

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandson e - nåværende

Småbåthavn - nåværende

Fiske - nåværende

Naturområde vann - nåværende

Kombinerte formål sjø og vassdrag - nåværende

Kommuneplan/Kommunedelplan PBL 2008

I n n spi l l ti l kom m u n epl an en s areal del - Øyrek ka. I n n sti l l i n g ti l form an n skapet

E



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: AGAM47 Registrert 

dato:31.05.2018 

15:28:52

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Joar Johanen

Dato

31.05.2018

Adresse

Nedre Bakklandet 56

Postnr

7014

Poststed

Trondheim

Telefonnummer

48100969

E-post

joar@thommesen-ark.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Ellen Hansine Johansen og Karin Sofie Antonsen

Eiendommen

Stedsnavn

Måøya

Gnr

65

Bnr

28

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Dagens arealformål er LNF. 
Bet går en sti gjennom område som benyttes av mosjonister. 
Området brukes ikke til landbruksformål.

Hva ønskes området brukt til?



Det ønskes å få omdefinert deler av området til byggeområder, 2 områder til kombinert bolig- og fritidsbebyggelse, og ett område 
til boligbebyggelse. 
Områdene ligger som en naturlig utvidelse av byggefeltet på Mausund, og i umiddelbar nærhet til en framtidig folkehøgskole. 
Forslaget vil ikke være til hinder for alminnelig ferdsel i området. 
 

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

ca 30 bolig- og fritidsenheter. 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca. 35 mål

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

ca. 50 meter til nærmeste tilknytning

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Forslaget fremmes på vegne av Ellen Hansine Johansen og Karin Sofie Antonsen som er hjemmelshavere for eiendommen.

Når har du planer om å bygge ut området?

Område for boliger vil bli bygd ut når Folkehøgskolen er på plass. 
Område for bolig- og fritidsbebyggelse vil bli bygd ut når tilstrekkelig antall interessenter har meldt seg, har allerede 2-3 
interessenter på blokka, så håper på oppstart i løpet av 2019.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser



Det er ifølge miljostatus.no registrert ørn, toppskarv og stær i område. Område er IKKE hekkeplass for hverken ørn eller skarv.

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk

Det går en sti gjennom området som brukes av mosjonister. Stien brukes at et lite antall personer nesten daglig. 
Det vil ved en eventuell utbygging legges til rette for fortsatt bruk av området i fritidsøyemed, både med stier, lekeplasser og 
grøntområder internt på byggeområdene.

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Man vil måtte gå langs bilveien, men trafikken er lav på Mausund.



Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Det går ei høyspentlinje gjennom eiendommen 65/28, men byggeområde berører ikke høyspenttraseen.

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Det er mangel på hyttetomter på Måøya på Mausund, tilrettelegging for hytter og boliger i dette området, med utsikt både mot 
storhavet og Mausundfjorden, vil være veldig attraktivt både for fritidshus og helårsboliger. 
Området er også en naturlig utvidelse av eksisterende byggefelt. 
Området har kort vei til både skole, butikk, idrettsplass, svømmebasseng og restaurant, og vil derfor generere minimalt med 
biltrafikk. 
Boligområde lengst mot sør er en forlengelse av regulert boligområde på Frøya Kommunes eiendom, og vil ligge i umiddelbar 
nærhet til en framtidig folkehøgskole.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

INNSPILL 65:28.pdf
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Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: NJXITB Registrert 

dato:27.05.2018 

20:58:00

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Sigrun I. Antonsen

Dato

27.05.2018

Adresse

Synvikveien 56

Postnr

7284

Poststed

Mausund

Telefonnummer

90530850

E-post

e_antonsen87@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Område på Måøy

Gnr

65

Bnr

353

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Området er i dag regulert for landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Området er per i dag ikke i bruk. 

Hva ønskes området brukt til?

Gjeldende regulering foreslås flyttet for å kunne legge til rette for utbygging på Mausund. Kommunen ønsker å stimulere 
utviklingen i øyrekka, og dette området er godt egnet på mange måter. 

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

2



Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

2568m2 (omtrent som eksisterende regulering)

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

20m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Innen nær framtid.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

1

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?



A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Lite trafikkert vei. 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen tilleggsopplysninger. 

Andre opplysninger



Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Innspill om flytting av eksisterende regulering. 
 
Gjeldende regulering foreslås flyttet. Vi ønsker å omdisponere dagens regulering for å kunne legge til rette for utbygging på 
Mausund. Kommunen ønsker å stimulere utviklingen i øyrekka, og dette området er godt egnet på mange måter. 
Dette er et LNF F5 område der vi ønsker å flytte allerede regulert areal til mer hensiktsmessige områder (se vedlegg 5). Frigir 
andre deler av området. 
Området grenser til det kommunale boligfeltet. Eventuelle ny-etablerere vi kunne ha mulighet til å bygge sentralt på Mausund, 
med kort vei til skole og barnehage. Området er også i umiddelbar nærhet til området som er foreslått brukt til en eventuell 
folkehøgskole. 
Ved flytting av regulering vil man ikke ta i bruk utmark. Man bevarer derfor størrelsen på regulert LNFR-området. 
Gjeldende regulering har eksistert lenge, men området har ikke blitt utnyttet frem til nå. Med denne endring av regulering vil det 
åpne for at kommunens intensjon for området vil kunne bli oppfylt. 
Denne reguleringen ønskes gjort for å gi muligheter for et levende øysamfunn. 
Frøya kommune ønsker å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka gjennom forvaltning av arealene, både for 
fastboende og besøkende. Denne omdisponeringen av området gir gode muligheter for slikt. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

vedlegg 5.pdf



 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: Y5ITKJ Registrert 

dato:27.05.2018 

19:49:33

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Sigrun I. Antonsen

Dato

27.05.2018

Adresse

Synvikveien 56

Postnr

7284

Poststed

Mausund

Telefonnummer

90530850

E-post

e_antonsen87@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Synvika

Gnr

65

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealet er i dag regulert som LNFR, areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv. med F5. Området er i dag i bruk til 
spredt boligbebyggelse. 

Hva ønskes området brukt til?

Vårt innspill er at allerede regulert areal flyttes til mer hensiktsmessige områder. Endring av regulering vil gi en naturlig fortetting 
av området som allerede er tatt i bruk. Dette ønskes regulert om for å kunne legge til rette for utbygging på Mausund. Kommunen 
ønsker å stimulere utviklingen i øyrekka, og dette området er godt egnet på mange måter. Her vil man få nærhet til sjø, og 
mulighet for havutsikt. Området som ønskes regulert er godt egnet til å gi muligheter for mangfoldig bolig- og fritidsutbygging. 



Gjeldende regulering har eksistert lenge, men området har ikke blitt utnyttet frem til nå. Med en endring av regulering vil det åpne 
for at kommunens intensjon for området vil kunne bli oppfylt. 

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

5

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Areal på gjeldende regulering foreslås omdisponert. Se vedlegg 1 (dagens gjeldende regulering) og vedlegg 4 (ønsket 
omregulering).

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

20m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Innen neste reguleringsperiode. 

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 



Redegjør for stier og hyppighet av bruk

Endring av regulering vil ikke medføre privatisering av strandsonen. Området har flott turterreng, med tilgjengelig sti som er 
hyppig brukt av både tilreisende og fastboende. Denne turløypen har eksistert lenge, og vi ønsker å sikre fortsatt ferdsel langs 
denne løypen i «hauan». 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Veien er svært lite trafikkert. 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?



A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Vi er kjent med at høyspentledningen skal ha en 8 meter sikkerhetssone. 

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Innspill til Frøya kommunes arealplan 
 
Innspill om flytting av eksisterende regulering. 
Gjeldende regulering foreslås omdisponert. Området som er vist på vedlegg 1 er i dag regulert som «LNFR areal for spredt bolig- 
fritids- eller næringsbebyggelse, mv F5». Vårt innspill er at allerede regulert areal flyttes til mer hensiktsmessige områder (se 
vedlegg 4). Endring av regulering vil gi en naturlig fortetting av området som allerede er tatt i bruk. Dette vil også frigi andre deler 
av området. Denne omreguleringen vil ikke berøre utmark, og bevare LNFR-området på samme størrelse som tidligere. 
Gjeldende regulering har eksistert lenge, men området har ikke blitt utnyttet frem til nå. Med en endring av regulering vil det åpne 
for at kommunens intensjon for området vil kunne bli oppfylt. 
Området ønskes regulert om for å kunne legge til rette for utbygging på Mausund. Kommunen ønsker å stimulere utviklingen i 
øyrekka, og dette området er godt egnet på mange måter. Her vil man få nærhet til sjø, og mulighet for havutsikt. Området som 
ønskes regulert er godt egnet til å gi muligheter for mangfoldig bolig- og fritidsutbygging. 
Reguleringen vil kunne legge til rette for en satsning på nye næringer innen fritidsboliger. 
Endring av regulering vil ikke medføre privatisering av strandsonen. Området har flott turterreng, med tilgjengelig sti som er 
hyppig brukt av både tilreisende og fastboende. Denne turløypen har eksistert lenge, og vi ønsker å sikre fortsatt ferdsel langs 
denne løypen i «hauan». 
Vi er kjent med at høyspentledningen skal ha en 8 meter sikkerhetssone. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Vedlegg 1.pdf

Vedlegg 4.pdf



 



 



Fra: Stenhaug, Anton <Anton.Stenhaug@stolav.no> 
Sendt: 24. april 2018 12:44 
Til: Stian Aspaas Haugen 
Kopi: Stenhaug, Odd Erik; 'edvardts@online.no' 
Emne: Innspill til komuneplanens arealdel. 
Vedlegg: SKM_C36818042411370.pdf 
 
Hei Stian 
Viser til samtale vedr arealplan ,vi ønsker og beholde grensene som de er på eiendom 65/19. 
  
Med vennlig hilsen  
Anton Stenhaug  
Kundebehandler DIVISJON ST.OLAVS DRIFTSERVICE (109350)   
+47 76372 | Lync   
 

 
  
  





Fra: Gustav Gjevik [gugjev@online.no] 
Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 
Kopi:  
Sendt: 31.05.2018 23:06:49 
Emne: innspill arealplan 
Vedlegg:  

Innspill arealplan. 
Foreslår at gnr 65 bnr 529 får samme status som gnr 65 bnr 408.  
Eiendommene har samme eier, og grenser til hverandre. 
Da vil området få en mer helhetlig utforming. 

  

--  

Med venlig hilsen 

Gustav Gjevik 

tlf. 41651813 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 47FZKH Registrert 

dato:27.05.2018 

20:20:25

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Arnstein U. Antonsen

Dato

27.05.2018

Adresse

Synvikveien 56

Postnr

7284

Poststed

Mausund

Telefonnummer

90530850

E-post

e_antonsen87@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Teistholmen

Gnr

65

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Kommunens gjeldende regulering av området er med formål om forretninger. Er i dag ikke utnyttet til formålet på grunn av at 
tilstøtende område har annen regulering. 

Hva ønskes området brukt til?

For å kunne benytte allerede regulert område må det legges til rette for adkomst. Vi ønsker derfor at  også dette området 
reguleres til forretninger.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



5

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca. 1449 m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

150m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Innenfor kommende reguleringsperiode.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

1

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Trygg skolevei som er lite trafikkert. 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen tilleggsopplysninger. 



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Ønskes regulert til samme formål som tilstøtende område. Kommunens gjeldende regulering av området er med formål om 
forretninger. For å kunne benytte allerede regulert område må det legges til rette for adkomst. Denne reguleringen vil kunne gi 
muligheter for satsing på nye næringer. 
Endring av regulering vil ikke medføre privatisering av strandsonen. 
Vedlegg 3 viser dagens regulering. Vedlegg 2 viser området som ønskes regulert.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Vedlegg 2.pdf

Vedlegg 3.pdf



 



 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: PTT7Z8 Registrert 

dato:25.05.2018 

11:08:53

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Arild nordvik

Dato

03.11.1966

Adresse

Måøyberget 4

Postnr

7284

Poststed

Mausund

Telefonnummer

97508792

E-post

arilson66@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Haugen

Gnr

65

Bnr

88

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Fiskeri

Hva ønskes området brukt til?

Fiskeri. Ferrieformål. Flytebrygge til turister til havna cafe.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Ca 150 kvm

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



1 flytebrygge

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ei flytebrygge kan bygges snart.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Det er ei utbygd kaiområdet.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Vind

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Jeg er enig i fiskerlagets utspill. 
- ønsker at jeg som fisker kan ha mulighet for å bruke brygga mi til noe i tillegg til fiske. Men ønsker ikke at fiskerihavnen skal bli til 
noe annet enn fiskeri f( f eks slik som  Ballstad og Henningsvær).

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

20180525_110857.jpg







Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: R87APQ Registrert 

dato:24.05.2018 

20:13:19

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Håvard Sørgård

Dato

04.08.1965

Adresse

Gårdsøyv 56

Postnr

7284

Poststed

Mausund

Telefonnummer

95804034

E-post

haavard@snotpope.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Gjærsa

Gnr

65

Bnr

235

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealformålet er fiskerihavn, og den blir brukt til det. Litt bolige ect er det og noen som har allerede.

Hva ønskes området brukt til?

Næring, opplæring, Fiske og utleie.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

-

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Ca 600 kvm



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

På egen tomt.

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Sjøhuset er utbygd. Men jeg støtter mausunds fiskarlag i sitt syn anng Mausund fiskerihavn (deres forslag til dette arealinnspillet).

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?



A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

-

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Alt er vurdert, og det er konkludert med ingen risiko.

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Fiske er i forandring. Oss fiskere ser behovene anderledes pr i dag enn før. 



En mulighet til ei  tilleggsnæring ønskes.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: VT2SSQ Registrert 

dato:07.05.2018 

18:27:29

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Stig Hansen

Dato

19.09.1960

Adresse

Varden 15

Postnr

7284

Poststed

Mausund

Telefonnummer

91730945

E-post

stig.bertil.hansen@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Purkskaget

Gnr

65

Bnr

417

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Området vi ønsker en endring på går over flere gårds- og bruksnummer. Disse er 65/417, 65/446, 65/543, 65/463, 65/386, 
65/387. Disse er i dag en del av reguleringsplan for Mausund havn. 65/417 og 65/446 er regulert til forretning. 65/543, 65/463, 
65/386 og 65/387 er havn/fiskeri. Området brukes til lagringsområde og fiskeriformål.

Hva ønskes området brukt til?

Området mot sjøen av 65/417 og 65/446 ønskes brukt til naust/sjøhus, for salg til andre. (Se vedlagt kart.) 
65/543, 65/463, 65/386 og 65/387 ønskes brukt til kombinasjon av fiskeri og annen næring. Tenker først og fremst på utleie til 
turister. 



Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Området mot sjøen av 65/417 og 65/446 ønskes brukt til 6 naust/sjøhus, i tillegg til de to som står der fra før. 
Området 65/543, 65/463, 65/386 og 65/387 ønskes det ikke å bygge flere bygg enn de som allerede står der og det ene som er 
godkjent.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca. 2,4 mål

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

Ligger i området.

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Jeg er eier av 65/417, 65/446 og 65/463. Jeg er medeier av 65/387 sammen med mine søsken. 65/386 eies av min bror, Roar 
Hansen. 65/543 eies av min sønn, Runar Hansen.

Når har du planer om å bygge ut området?

Ja, har planer om å bygge naust/sjøhus i området på 65/417 for salg til andre.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

800

Barnehage

800

Nærbutikk

250

Større arbeidsplass

250

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier



Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke relevant.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 



Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Ingen ytterligere opplysninger.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

kartutsnitt stig h.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: QUABTB Registrert 

dato:18.04.2018 

07:40:01

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Egil Berge

Dato

18.04.2018

Adresse

Varden 26

Postnr

7284

Poststed

Mausund

Telefonnummer

97042333

E-post

egiviv@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Mausund Fiskarlag

Eiendommen

Stedsnavn

Mausund Havn

Gnr

65

Bnr

0

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Gjelder havneområdene på Mausund.

Hva ønskes området brukt til?

Mausund Fiskarlag ber om at reguleringsplan for Mausund havneområde blir tatt opp til ny rullering, dette har sammenheng med 
den pågående prosess om å ta vekk flere fiskerihavner, bla Måøyhullet og Aursøy fiskerihavn på Mausund. Mausund Fiskarlag 



ønsker at bare ytre del av Kjeila skal bestå som fiskerihavn, og samtidig ønsker vi en liten oppmyking i lovverk, når det gjelder 
bruk i havneområdene. Mausund Fiskarlag mener at det må tillates noe annen bruk av eiendommene enn kun som sjøhus, bla 
må det tillates at stedets fiskere må få lov til utleie av brygger og ellers annen næringsvirksomhet på eiendommene. Dette for å 
prøve å bevare fortsatt bosetting her ute. Dette sier Frøya Kommune noe spesifikt om i dagens strategiske næringsplan, man skal 
stimulere til kreativ tenkning i øyrekka for å prøve å skape noe herute.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Mausund Havn

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

00

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Avhengig av endret plan

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier



Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 



Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Havneområde

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Fra Mausund Fiskarlag

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

IMG_20180418_0001.pdf
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Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 2PAZAN Registrert 

dato:29.03.2018 

18:13:10

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Hans Kristian Berge

Dato

29.03.2018

Adresse

Mausundvær

Postnr

7284

Poststed

Mausund

Telefonnummer

41460272

E-post

mausundhans@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Lille Aursøy

Gnr

65

Bnr

25

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Det er en liten del av eiendommen som reguleringsplanen omfatter 
Og som jeg ønsker å få fjernet slik at eiendommen Gnr 65 Bnr 25 blir 
Unntat fra reguleringsplanen.

Hva ønskes området brukt til?

Næringsformål,oppsetting av verksted/lager mv

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



?

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

1

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

9999

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Min far og onkel eier området.

Når har du planer om å bygge ut området?

Snarest.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

3

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Omfatter ikke skolevei.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 



Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Vedlagt kart er markert hva som omfattes.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

ACC75EE1-416B-480B-B839-1DDD9E65B36A.jpeg





Fra: Kristin Furunes Strømskag [KristinFurunes.Stromskag@froya.kommune.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 13.06.2018 08:58:34 

Emne: VS: Halten 

Vedlegg: image001.png; Innspill arealplanen for Frøya kommune.pdf; Område Hundsundet.pdf; 

Område Molo.pdf; Område store Bjørn.pdf; TUN 01.pdf; TUN 02.pdf; TUN 03.pdf; 

image004.png; image005.png 

Hei, 
Kan dette legges inn som innspill til kommuneplanens arealdel? 
 

 
Kristin Strømskag 
Kommuneplanlegger 
 
Tlf: 72 46 32 37 
Mob: 48 24 48 68 
www.froya.kommune.no 

 
 

Fra: Pål Terje Bekken [mailto:palbe@trondelagfylke.no]  
Sendt: 12. juni 2018 15:03 
Til: Kristin Furunes Strømskag <KristinFurunes.Stromskag@froya.kommune.no> 
Kopi: Hallgeir Grøntvedt (hallgeir@grontvedtgard.no) <hallgeir@grontvedtgard.no> 
Emne: Halten 
 

Denne eposten inneholder en web-link som kan være skummel å klikke på. Er du 

usikker, ukjent avsender, ta kontakt med IT-avdelingen. 

_______________________________Start mail _________________________________ 

Heisann 
 
Takk for utsettelse på innspill. 
Her kommer innspill til arealplanen for Frøya kommune. 
Jeg har brukt gnr/Bnr 66/4 på eiendommen til Stiftelsen Halten, NDM, men nå har jeg blitt usikker. Dette 
må sjekkes. 
Alle foreslåtte områder ligger på dette området. 
Håper alt er forståelig. Ta kontakt med meg eller Hallgeir hvis det er spørsmål. 
 
Med vennlig hilsen  

Pål Terje Bekken 



 

 

  

Pål Terje Bekken 
Fagleder m/personalansvar 
Guri Kunna videregående skole  
Skype: palbe@trondelagfylke.no 
74 17 56 24 / 480 05 374 

74 17 43 00 (sentralbord) 

www.gurikunna.vgs.no 

 



 
 

 

Frøya kommune 
v/kommuneplanlegger. 
 

Innspill til arealplanen for Frøya kommune, 2018.  

 

Styret for Stiftelsen Halten Nekolai Dahl’s Minne (NDM) ønsker å komme med 
følgende innspill til rullering av arealplanen i Frøya kommune.  

På alle de forskjellige øyene som utgjør fiskeværet eier Stiftelsen Halten NDM store 
eiendommer, Gnr/bnr 66/4. 

På de fleste av øyene er det fradelt en god del tomter tilbake i tid, som har vært brukt 
til rorbuer og naust/oppbevaringssteder. En del av rorbuene er bevart og vedlikeholdt 
mot at andre er fjernet. 

Stiftelsen i Halten NDM oppfordrer eiere av eksisterende tomter om å jobbe for 
fortetting med rorbuer der det tidligere har vært rorbuer.  

I tillegg til dette ønsker styret for Stiftelsen å legge noen nye områder til rette for 
fradeling av tomter og bygging av rorbuer/hytter for nye som kommer til. Det har 
tidligere blitt utarbeidet forslag til planer for dette av Sør-Trøndelag Fylkeskommune 
ved Kulturavdelingen Arkitekttjenesten. Denne er datert 14.09.94 og revidert 
24.11.94. 

Det blir foreslått 4 områder på eiendom 66/4 som ønskes tatt inn i arealplanen. 

Område1. 

På Husøya ønsker man at tidligere foreslått område utenfor Store Bjørn blir tatt inn i 
planen. På vedlagt dokumentasjon er dette benevnt som TUN 3. Et område på ca 3,6 
mål kan avsettes. 

Hver tomt bør være på ca 250 – 300 m². Dette tilsier at man på lengre sikt kan bygge 
6 – 10 rorbuer her. Utforming av rorbuer vil bli felles for alle områder, og spesifiseres 
lengre nede i dette dokumentet. 

Område 2. 

Arealet som ønskes lagt til rette for rorbuer er på vestsiden av Hundsundet på 
Purkholmen fra eiendom 66/245, Britania, og nedover til overgangen til Steinsøya.   
På Steinsøya eier i dag stiftelsen en rorbu, Kolbjørnbu, som vurderes fradelt og solgt. 
Totalt område på Purkholmen blir ca 2 mål. Dette er benevnt som TUN 1, og har 
forslag om 5 rorbuer. 

 

 



 
 

Område 3. 

På østsiden av Hundsundet ønskes det avsatt et område på Rorsøya til mulig 
fradeling av tomter og bygging av rorbuer. Dette området strekker seg fra 66/110 og 
nedover til eiendommen 66/105, Heimen/Rinnanbu. Totalt ca 1,7 mål. 

 

Område 4. 

Ved moloen på Husøya ønskes det fradelt et område fra siste tomten på dagens LNF 
F10-område, 66/128, og bort til moloen. Dette utgjør et område på i underkant av 0,8 
mål. Dette er et godt tilrettelagt område som det er interesserte for. 

Tomteareal. 

Planlagt størrelse på hver enkelt tomt vil ligge på 250 – 300 m². Hver enkelt tomt må 
tilpasses høydekoter på det avsatte området. 

Utforming rorbuer. 

Alle bygninger som blir bygget skal tilpasses rorbustilen på Halten. Maksimal 
grunnflate på 50 m². Rafthøyde på ca 3 m, og mønehøyde på ca 4,5 m. 

Materialer som ønskes er bindingsverk med utenpåliggende bordkledning. Males rødt 
eller hvitt.  

Hvis de foreslåtte områdene blir godkjent for utbygging vil Stiftelsen jobbe videre med 
regulering av områdene og utarbeiding av spesifikasjon av bygning. 

 

Vi håper vårt innspill blir tatt til vurdering og håper på en positiv avgjørelse. 

 

Halten 10.06.2018  

 

----------------------------------------------  

Hallgeir Grøntvedt 

Styreleder 

Stiftelsen Halten NDM 

 

Vedlegg 

Kopi av planer fra 1994 

Kartutsnitt av aktuelle områder. 















Fra: sigbjoern.larsen@gmail.com [sigbjoern.larsen@gmail.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 31.05.2018 14:50:09 

Emne: Innspill til kommuneplanen. 

Vedlegg:  

Innspill til  arealplan for Frøya kommune fra SuMaBo Felleslag V/ Sigbjørn Larsen. 
SuMaBo Felleslag er et felles grendalag for Sula, Mausund og Bogøya som opprinnelig var ment  å være 
en medhjelper og pådriver for SUMA Næringsutvikling AS sitt prosjekt for veiforbindelse mellom de 3 
fiskeværene. Dessverre fikk ikke det den  tilslutning som var nødvendig fra Fylket og Frøya kommune, så 
årene gikk og pengene ble stort sett brukt opp til utredninger som ble lagt til side. Det mesteav pengene 
gikk tapt til administrasjon og SUMA ble avviklet i fjor. Avviklingsstyret ga hele sin restverdi til SuMaBo 
Felleslag, under forutsetning at Fellelaget  arbeidet videre for om mulig å få realisert veiforbindelsen. Det 
er i denne forbindelse vi kommer med innspill til arealplanen, da vi forstår det slik at den gjeldende plan 
kan bli helt forandret. Vi er enige i at utvikling krever nye løsninger. 
Vi ser av HITRA-FRØYA sitt oppslag i avis nr.34/18 av dato 11. mai 2018, at det allerede er innkommet 3 
forslag fra interessenter i området. I avisa er det også innprikket en endring på veitraseen som er helt 
umulig både dybdemessig, kostnadsmessig og når det gjelder farvannsleder. SUMA sitt gjeldende forslag 
som allerede er utredet, ble forkastet  grunnet kostnadsrammen. Derfor må et nytt forslag være på linje 
med kostnad, miljø og kostnads / nyttebrøk. 
Vårt innspill til arealplanen for øyområdet er slik: 

1. Traseen endres til å gå direkte fra Lomsøya like  sør  for fergeleiet, direkte mot Skjervøya via 
Lomsøygalten, langs Skjervøya over øyrekken i SV og mest mulig rett fram via Oløya til Pålen der 
nytt fergeleie for Sula bygges.  Det vil  være en vurderingssak om traseen, fra Oløya  skal gå 
over  den lokale farled med bro til de  andre store øyene i nord,  slik at landbruk og 
annet  næringsliv kan utvikles der. 

2. Vi vil ikke se bort fra at dersom øysamfunnene  får utvikle seg, vi det langsiktige mål med bare 
ett fergeleie, vil denne trase  være den mest  framtidsrettede. 

3. Derfor vil SuMaBo Felleslag foreslår at disse store øyene avsettes  til jordbruk og 
utbyggingsområder, helst kke hytteområde. Da det vil skape interessemotsetninger. 
 
Mvh      SuMABo Felleslag. 
 
 
Sigbjørn Larsen 
styreleder  

 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 2VFSF3 Registrert 

dato:30.05.2018 

15:52:27

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Mausund Idrettslag

Dato

30.05.2018

Adresse

Synnvikveien 2

Postnr

7284

Poststed

Mausund

Telefonnummer

48100969

E-post

joar@thommesen-ark.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Varden Stadion

Gnr

65

Bnr

45

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

I kommuneplan er arealet avsatt til LNF område. 
Område brukes i dag til Idrettsplass med skotthyll og fotballbane, i tillegg er området bebygd med idrettshus/forsamlingshus og 
svømmehall.

Hva ønskes området brukt til?

Område brukes i dag til Idrettsplass med skotthyll og fotballbane, i tillegg er området bebygd med idrettshus/forsamlingshus og 
svømmehall.



Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Som før.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca 13.000 m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

Går under fotballbanen.

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Mausund IL eier eiendommen 65/45. 
Frøya kommune eier eiendommen 65/544 (svømmehallen). 
Mausund IL er i dialog med eier av 65/3 for å ta over parsell som ligger mellom idrettsplassen og veien.

Når har du planer om å bygge ut området?

Ikke relevant.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?



A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

B Ja A Nei 

Beskriv

Område brukes til å sparke fotball og leik.

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?



A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke relevant

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Innspillet fremmes for å få arealformålet i samsvar med faktisk bruk.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

SKM_C554e18053016250.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: N3HSNU Registrert 

dato:30.05.2018 

15:42:27

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Håvard Holte Os

Dato

30.05.2018

Adresse

Måøyveien 74

Postnr

7284

Poststed

Mausund

Telefonnummer

91747433

E-post

havard.holte.os@froya.kommune.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Mausund grendelag

Eiendommen

Stedsnavn

Brannstasjonen

Gnr

65

Bnr

275

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Ligger pr. i dag i UBF-område, selv om dette er brannstasjonen.

Hva ønskes området brukt til?

Er brannstasjon, og må vel derfor legges inn som "Offentlig eller privat tjenesteyting".

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Ikke relevant.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

504 kvadratmeter

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Kommunen er grunneier

Når har du planer om å bygge ut området?

Ikke relevant.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ikke relevant.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 



Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke relevant.

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Tror dette rett og slett er en feil i gjeldende plan.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Screenshot-2018-5-30 Norkart.png















Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: DQ6NHZ Registrert 

dato:21.05.2018 

13:30:32

Innledning

Forslagsstiller

Navn

karsten knutsen

Dato

21.05.2018

Adresse

tempelveien 6

Postnr

3475

Poststed

sætre

Telefonnummer

91676943

E-post

karsten.j.knutsen@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Jeanette Berge Knutsen

Eiendommen

Stedsnavn

Lille Aursøy

Gnr

65

Bnr

10

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Fritidsboliger

Hva ønskes området brukt til?

LNF1/R

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Egengodkjent av FK for 7 fritidboliger 30.4.2010 basert på privat reg. forslag av tiltakshaver. Det knytter seg privatrettslige forhold 
til området og så vidt vites er ingen tomter solgt og ingen arbeider er igangsatt pr mai 2018. 
Det var mange innvendinger i 2009 da deler av LNF1/R området på 65/10 på Mausund ble foreslått regulert til fritidsboliger: 



Fortetting av bebyggelsen, bygging i strandsonen (tomt 1 &7), redusert utsikt for eksisterende bebyggelse ved bygging i 
strandsonen, vedtaket stengte for andre og kanskje bedre egnede områder på Mausund, inngripen i et etablert hekkeområde for 
storspove, rype m.m. 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Ref kartskisse fra Kystplan vedlagt saken (sak 62/10)

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

Ikke avløpsnett, kun underdimensjonert vannledning, ingen offentlig vei, kun privat.

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

65/10 eies av Arnulf Knutsen

Når har du planer om å bygge ut området?

Ikke relevant for oss

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

4

Barnehage

4

Nærbutikk

6

Større arbeidsplass

4

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 



Redegjør for stier og hyppighet av bruk

Sti krysser området, benyttes daglig.

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

B Ja A Nei 

Beskriv bruk/drift

Området var tidligere regulert som LNF1/R. Bør i den nye planen bli regulert tilbake til denne status og annet mer egnet område 
på Mausund bær reguleres til boligformål for å dekke markedsbehovet, ref bl.a. artikkel i HF nylig.

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

20

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Lang skolevei, ingen gangsti til skole/barnehage

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 



Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Område er et etablert hekkeområde for flere fuglearter bl.a. storspove og rype.

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Kartutsnitt ligger vedlagt sak 62/10 fra 30.04.2010 
Det bør finnes mer egnet område for boligformål på Mausund for å dekke dagens underskudd på boliger og at angjeldene område 
på 65/10 reguleres tilbake til LNF1/R slik det var tidligere. 
Det foreslås på nytt som i 2009 at det innføres rekkefølgekrav i den nye Kommuneplan som hindrer delvis utbygging flere steder i 
kommunen.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.



Fra: ola flyum [ola.flyum@gmail.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no]; stian.aspaas.haugen@froya.kommune.no 

[stian.aspaas.haugen@froya.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 20.03.2018 00:58:33 

Emne: Fwd: Folkemøte arealplan 

Vedlegg: Skjermbilde 2018-03-20 kl. 00.11.03.png 

Til Stian Aspaas Haugen 

 

Emne: Folkemøte arealplan 

 

 

Hei 

Jeg ser det skal være folkemøte den 22. mars vdr. ny arealplan. Jeg har ikke anledning til å 

være med på dette. Kan jeg derfor spørre: Hvor detaljert skal bidragene på dette folkemøtene 

være? Holder det med følgende epost? 

 

To spørsmål: 

 

1. Jeg har en dispensasjonssøknad inne hos Fylkesmannen vedr en revidert bruk av den 

tidligere oppdrettskaia på Lomsøya - tidligere eid av Sjøfisk AS. Er det rom for å foreslå en 

endring av arealplanene for området rundt denne oppdrettskaia også? Mao at det omsøkte 

området (min søknad) rundt kaiområdet ikke lenger er end el av LNF-området? 

 

2. Og så mener jeg det på sikt bør være rom for å utvide Sula i vestlig retning via 

Skjøttholmen og mot Sør-Sula (se vedlagt satellittfoto) ved å bygge 5 gangbroer fra holme til 

holme, slik de har gjort det på Verdens ende ved Tjøme. http://ingvildtelle.com/verdens-ende-

superpost/ 

 

Slik kan Stor-Sula knyttes sammen med Sør-Sula. Tanken at dette fortsatt kan være et LNF-

område, men da med unntak for mindre inngrep som disse gangbroene. I dag er det mulig å 

krysse første kanal - fra Storsula til Skjøttholmen - på fjære sjø. Det er tradisjon for å bruke 

Skjøttholmen til rekreasjonsformål. Øya var i gamle dager Sulas badeplass. Tanken er at 

området også tilgjengliggjøres lengre vestover til turformål.  

 

Mvh 

Ola Flyum 

 





Referat fra møter med Frøya/Hitra fiskarlag 
 

Sted: Frøya herredshus 

Datoer: 08.05. og 23.05. 

Tilstede:  

 Møte 1: Trond Harald Iversen, Karl Inge Vikan, Øyvor Helstad, Nils Jørgen Karlsen og Kristin 

 Strømskag. 

 Møte 2: Karl Inge Vikan, Øyvor Helstad, Nils Jørgen Karlsen og Kristin Strømskag. 

Referent: Kristin Strømskag 

 

Sak: Etterspørre innspill fra fiskarlaget til kommuneplanens arealdel.  
Møte 1: 

Fiskarlaget har generelt en god dialog med oppdrettsnæringa. Blir kontaktet før søknadene sendes 

og oppnår enighet da.  

Vanskelig å angi eksakte arealer, da det fiskes der fisken er til enhver tid.  

Frohavet –drives krepsefiske fra mars til desember.  

Frohavet og Vestfjorden er oppvekstområder.  

Ligger en seigrunn innenfor Froan hvor det drives aktivt fiske. Var ønsket lokalitet for havmerda. 

Denne ble flyttet utenfor etter dialog mellom fiskarlaget og aktør.  

Opptatt av utviklingen av tang- og tareoppdrett. Dette er arealkrevende. Bør skje en avklaring 

mellom dette og fiskeriinteresser. Kan bli ønskelig å lokalisere dette i nærheten av 

oppdrettslokaliteter. 

Føre var-prinsippet i forvaltning av sjøarealene viktig.  

Beskytte fiskeplassene er plikten til fiskarlaget. Bør avsettes gyteplasser.  

Har samarbeid med Aktiv forvaltning. Områdene som undersøkes vil gis 10 års fredning for aktivitet.  

Kystverket ønsker å avhende fiskerihavner. Fiskarlaget ønsker at Kystverket tar gjennomgang av 

fiskerihavner. En prosess fiskarlaget har gitt innspill til i flere runder. Bør ta havn for havn i en 

gjennomgang.  

Møte avsluttes og fiskarlaget får med kartgrunnlag for diskusjon med styre og medlemmer.  

Møte 2: 

Etter møte med styret og medlemmer kommer fiskarlaget tilbake med ett område i Froan de ønsker 

skal holdes utenfor mulighet for å drive aquakultur. Avgrensningen er avmerket i kart på bakgrunn av 

registrering fra Fiskeridirektoratet. Dette registreres som innspill fra fiskarlaget. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Berit Flåmo Arkiv: 140  

Arkivsaksnr.: 18/2496    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL DYRØY KRETS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådde innspill for Dyrøy krets i 

høringsforslag til kommuneplanens arealdel.  

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige 

justeringer, endringer av formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av 

høringsforslag. 

 

 

Vedlegg: 

Konsekvensutredning og ROS-analyse Dyrøy krets  

Oversiktstabell innstilling Dyrøy krets  

Kart alle innkomne innspill  

Kart innstilling med gjeldende arealplan  

Innkomne innspill Dyrøy krets 

 

Saksopplysninger:   

Innledning  

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 

sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig 

arealbruk. Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling nr. 71 av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og 

føringer skal legges til grunn i arbeidet med planen.  

 

I sak 148/16, Planstrategi for Frøya kommune 2016-2020, vedtok kommunestyret at 

kommuneplanens arealdel for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende 

kommunestyreperiode.  

 

Planprogram  

Et planprogram er en beskrivelse av hva som skal løses i planarbeidet og prosessen med 

deltakelse og medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal 

utredes for nye utbyggingsområder. Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive 

og negative virkninger av ulike tiltak på samfunn og miljø. Dette skal være til hjelp for å 

foreta gode beslutninger.  



 

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på 

høring av kommunestyret i sak 61/17 i møte 01.06.2017, med frist for merknader 31.08.2017. 

Kommunestyret vedtok planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017. 

 

Prosess  

Etter planprogrammet var vedtatt ble det åpnet for å gi innspill til ny arealplan i perioden mars 

2018-31.05.2018.  

 

Det ble gjennomført flere ulike tiltak for å nå så mange som mulig under innspillsperioden:  

 Folkemøter: det ble avholdt 4 folkemøter med utgangspunkt i valgkretsene. På møtene 

møtte mellom 30-50 stk. Til sammen anslått ca. 150 personer.  

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert informasjon 

om prosessen på kommunens hjemmeside, samt mulighet til å gi innspill digitalt.  

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

 Direkte kontakt: Næringslivet, samt fiskarlag, ble kontaktet direkte ved brev, mailer, samt 

møter.  

 Tekstmeldinger: Alle grunneiere i kommunen ble kontaktet direkte gjennom UMS-

varsling.  

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

 Interne prosesser: Kommunens egne behov ble gjennomgått og gitt innspill på.  

 Åpent kontor: Administrasjonen har hatt åpent kontor kontinuerlig i innspillsperioden for å 

bistå med utfylling av skjema, utskrift av kartvedlegg og annen veiledning av innbyggere.  

 

Totalt er det kommet inn ca. 200 innspill i innspillperioden. Innspillene varierer fra endring av 

arealformål, ønske om opprettholdelse av eksisterende arealbruk/regulering, samt ulike 

synspunkter på planbestemmelser, arealbruk m.m.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse  

For kommuneplaner som gir retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging som kan få 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det gis en særskilt vurdering og beskrivelse – 

konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn, jamfør PBL § 4-2.  

Disse skal konsekvensutredes etter Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningsloven (2009), KU-forskriften. Forskriften krever at både enkeltområdene, samt de 

samlede virkningene av endringene vurderes.  

 

I tillegg skal det ved planer om utbygging utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) jamfør 

PBL § 4-2. ROS-analysen skal belyse hvorvidt området er egnet for utbygging, peke på eventuelle 

avbøtende tiltak, samt danne grunnlag for å avsette hensynssoner hvor områder med fare, risiko 

eller sårbarhet er avdekket. ROS-analysen vil følge konsekvensutredningen og oppdateres 

underveis i rulleringen.  

 

 

Alle innkomne innspill er vurdert etter temaene beskrevet i vedtatt planprogram, og følger saken i 

dokumentet Konsekvensutredning og ROS-analyse. 

 

Vurdering  



Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene.  

 

Boligbygging  

Frøya kommune opplever en stor vekst i folketall. Gjennom rulleringen vil det legges til 

rette for nye områder for boligutbygging. Nye utbyggingsområder vil ha fokus på fortetting 

og konsentreres i områder med gang- og sykkelvei, samt rundt oppvekstsentrene på 

Nordskag og Dyrøya. Øvrige områder søkes lagt i tilknytning til allerede utbygde arealer i 

grendene i kommunen. Frøyas fortrinn med nærhet til sjø, samt havutsikt, vil vektlegges 

når det åpnes for nye utbyggingsområder.  

 

Fritidsboliger  

Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. Kommunen 

ønsker å legge til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging med nærhet til sjø, 

samt havutsikt. Nye områder for utbygging ønskes lagt utenfor pressområdene for 

boligbygging. Gjerne i randsonene til grender, slik at fritidsbeboere kan bidra som 

ressurser for grendene.  

 

Småbåthavner og naust  

Det er ønskelig å videreføre strategien i gjeldende arealplan i forhold til samlede 

naustområder og flere felles småbåtanlegg. Lokalisering av disse vil ses i sammenheng 

med eksisterende og nye utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

Næringsareal  

Frøya kommune er en attraktiv næringskommune. I rulleringen skal det ses på mulighet for 

utvidelse av eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i tillegg ses på 

mulighet for arealer til havneformål. 

 

Øyrekka  

Øyrekka utenfor Fast-Frøya har de siste åra vært preget av nedgang i folketallet. Frøya 

kommune ønsker å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka gjennom 

forvaltning av arealene, både for fastboende og besøkende.  

 

Sjøareal  

Frøya kommune ønsker å evaluere forvaltningen av sjøarealene i tett dialog med 

fiskerinæringen, havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter mellom 

fiskerinæringen og havbruksnæringen om bruk av sjøareal bør avklares i planarbeidet.  

 

Kulturarv  

Gjennom rulleringen av arealplanen vil Frøya kommune vurdere å avsette hensynssoner for 

å ivareta kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.  

 

Trafikksikkerhet  

Frøya kommune ble i 2017 sertifisert som Trafikksikker kommune. Med bakgrunn i dette 

vil kommunen ha et særlig fokus på trafikksikkerhet på alle plannivå ved åpning av nye 

utbyggingsområder. 

 

Folkehelse  

Folkehelse er en av fire hovedtema i kommunens samfunnsplan. I planprosessen skal det 

vurderes hvordan turstier, grøntdrag og idretts- og nærmiljøanlegg kan sikres gjennom 

arealformål for å ivareta og bedre befolkningens helse.  

 



Arealreserver  

Frøya kommune har i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt områder som ikke har 

blitt realisert siden forrige rullering. En naturlig del av rulleringen vil derfor være å se på 

arealreserver både innenfor bolig, fritidsbolig, LNF- spredt boligbebyggelse, naust, 

småbåthavner og næringsareal. Det vil være aktuelt å se på om ikke realiserte områder for 

utbygging skal tas ut av planen for å åpne for andre attraktive områder.  

 

Fortetting  

Frøya kommune ønsker gjennom planarbeidet å legge vekt på fortetting ved åpning av nye 

utbyggingsområder, både innenfor bolig, fritid og næring. Dette for å kunne bidra til en 

bærekraftig utvikling med fokus på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og vern av 

arealer i tråd med nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye utbyggingsområder vil 

man tilstrebe en arealbruk som reduserer potensielle konflikter mellom ulike interesser.  

 

I tillegg til disse føringene skal arealplanen ivareta nasjonale og regionale interesser, i tråd med 

PBL §§ 3-1, 11-1 og 11-5. Planprogrammet inneholder en nærmere beskrivelse av dette.  

 

Strategier fra planprogrammet, konsekvensutredning og ROS-analyse, samt nasjonale og regionale 

føringer danner sammen grunnlaget for innstillingen til innkomne innspill.  

 

Annet  

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: Flere av innspillene omfattes av gjeldende 

reguleringsplaner. Det tilrådes at disse innspillene bør omfattes av en eventuell 

reguleringsendring.  

 

Arealreserver: I vedtatt planprogram er gjennomgang av arealreserver påpekt. I 

tilrådningen er det foreslått områder i eksisterende arealplan som kan tas ut, samt foreslått 

opphevelse av gjeldende reguleringsplaner som ikke er realisert. Disse er kommentert ut i 

Konsekvensutredning og ROS-analyse, samt bemerket i oversiktstabellen. 

 

Vurdering: 
På bakgrunn av den store mengden innspill fremmes disse til behandling i formannskapet i totalt 4 

saksfremlegg; Nordskag, Nabeita, Dyrøy/Øyrekka og Nesset/Sistranda.  

Innstillingene fra formannskapet vil sammen danne utgangspunkt for utarbeidelse av 

høringsforslag for kommuneplanens arealdel for hele kommunen. Høringsforslaget skal behandles 

i formannskap og kommunestyre i tråd med planprogram.  

 

I saksfremlegget følger flere vedlegg. Disse inngår alle som en del av saksfremlegget.  

 

Alle innkomne innspill er vurdert enkeltvis i Konsekvensutrening og Ros-analyse, i henhold til alle 

tema for dette. Vurderingen for hvert enkelt innspill følges av innstilling til innspillet.  

 

Det er vedlagt to kart. Ett kart viser alle innkomne innspill i kretsen. Det andre kartet viser tilrådde 

innspill sammenholdt med gjeldende plan.  

 

Det er utarbeidet en oversiktstabell som vil gjøre det enklere å orientere seg mellom kart og 

Konsekvensutredning og ROS-analyse. Avmerkede innspill i kart har ett nummer som man vil 

finne igjen i tabellen, samt Konsekvensutredning og ROS-analyse. I tabellen er det angitt hvilket 

sidetall vurderingen av innspillet ligger på, samt eventuell kort kommentar.  

 



Alle innspill er i sin helhet vedlagt. 

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med PBL, vedtatt kommunal planstrategi, samt vedtatt planprogram for kommuneplanens 

arealdel. 
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1. BAKGRUNN 

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sam-

menhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig arealbruk. 

Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr. 71 

av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og føringer skal legges til grunn i ar-

beidet med planen. 

 

Det skal gjennomføres konsekvensutredning og ROS-analyse av innspill som er kommet inn i for-

bindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Grunneiere, rettighetshavere, lag og fore-

ninger har meldt inn endret arealbruk. I henhold til loven skal en rekke forhold vurderes før et 

område evt. kan tas i bruk til utbyggingsformål. Tiltakets virkning på miljø og samfunn skal der-

for vurderes før området kan innarbeides i arealdelen. 

 

2. METODE 

Arbeidet med konsekvensutredningen bygger på Forskrift om konsekvensutredninger for planer 

etter plan- og bygningsloven og veileder T-1493, Konsekvensutredninger Kommuneplanens 

arealdel1. I arbeidet med ROS analysen er det er tatt utgangspunkt i Direktoratet for samfunns-

sikkerhet og beredskap(DSB) sin veileder: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven2, revidert 

desember 2011. 

 

Konsekvensutredning og ROS vil sammen utgjøre et helhetlig beslutningsgrunnlag for prioritering 

av utbyggingsområder. Ut fra dette vil anbefaling/prioritering foreslås. 

I ROS-analysen vurderes risiko og sårbarhet for hele planområdet, særlig relatert til klima- og 

naturbaserte hendelser. Det vurderes hvilke hensyn/ avbøtende tiltak som ev. må tas.  

 

1.1 Utredningstema 

Rammer og innhold i konsekvensutredningene er fastsatt i forskrift om konsekvensutredning § 9 

vedlegg III. Vedtatt planprogram av 14.12.2017 sier noe om hvilke temaer som skal konsekvens-

utredes og hvilken metodikk som skal brukes. Dersom ikke annet er beskrevet vil utredningen 

basere seg på informasjon fra allerede kjente undersøkelser og befaringer. 

På noen temaer vil lokal kunnskap og faglig skjønn være en viktig del av konsekvensutredningen. 

Det faglige skjønnet er gjort av prosjektgruppe og referansegruppe. Deltakere er beskrevet i 

planprogrammet. 
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Tema Utredningsbehov Konsekvensutred-

ninger 

Metodikk 

Havbruk Må vurderes hvordan 

nye havbrukslokalite-

ter påvirker eksiste-

rende og hvordan 

fiske- og fangstområ-

der påvirkes. 

Hvordan vil nye hav-

bruks-lokaliteter på-

virker de eksiste-

rende, og hvordan vil 

fiske- og fangstområ-

der påvirkes. 

Verdisetting av områ-

der, dokumentere og 

illustrere dagens for-

hold. Bruk kompe-

tanse i fiskerinæring, 

lokalkunnskap*, regi-

streringer og annet 

kartgrunnlag 

Landbruk Bevare større sam-

menhengende land-

bruksområder. Nye 

føringer for strengere 

jordvern og hvordan 

styre bebyggelse 

unna landbruksområ-

der slik at man ikke 

bidrar med press 

gjennom overordnet 

planlegging. 

Ved vurdering av 

LNF-områder skal føl-

gende utredes: 

-Arealomfang 

-Type jordbruksareal 

(fulldyrka, overflate-

dyrka, innmarksbeite) 

samt jordkvalitet. 

- Jordens og skogens 

produksjonsevne (bo-

nitet) 

- Dyrkbarhet 

- Driftsmessige kon-

sekvenser 

- Beiteressurser 

- Spredt boligbebyg-

gelse 

Utredninger i henhold 

til AR5, beitekart og 

øvrige landbruks-

kart, landbrukssjef i 

kommunen og lokal 

kunnskap. 

Naturmangfold Se på hvordan tiltak 

vil påvirke nasjonalt 

og regionalt viktige 

naturtyper. Se på 

hvordan man unngår 

oppstykking av områ-

der ved styre mot al-

lerede bebygde om-

råder. 

Utredninger skjer 

med bakgrunn i opp-

lysninger i naturba-

sen. Jf. Naturmang-

fold-loven skal det i 

alle forslag til nye til-

tak i kommuneplanen 

gis en vurdering og 

vektlegging av kon-

sekvensene samlet 

for naturmangfoldet. 

Ta i bruk ulike kart-

databaser, lokal 

kunnskap, Miljøkon-

sulent i kommunen 

og lokal kunnskap. 

Trafikksikkerhet Se på områder med 

trafikksikkert tilbud, 

tilgang på gang- og 

sykkelvei/fortau 

Sikre gode trafikk-

sikre tilbud. I hvilken 

grad utbyggingen på-

virker muligheten folk 

har til å gå til og fra 

skole, jobb, service-

funksjoner og handel. 

Hvordan vil foreslått 

arealbruk føre til økt 

transport-behov. 

Ta i bruk kartdataba-

ser, ulike regionale 

og lokale del- og te-

maplaner. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

Det tas kontakt med 

Fylkeskommunen for 

å se om områder bør 

settes av til hensyns-

soner. I hvilken grad 

vil foreslått arealbruk 

Konsekvensene av og 

konfliktpotensial ved 

planlegging av ulike 

tiltak. Se på kultur-

minner så vel som 

Kulturminnemyndig-

heter uttaler seg om 

kulturminner i plan-

områdene. Kart-

grunnlag og kunn-

skap i Askeladden 
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påvirke kultur-minner 

og kulturmiljø. 

kulturmiljøer og kul-

turlandskapet. 

brukes, Regional plan 

for kulturminner 

2013-2017. 

Barn og unges opp-

vekstsvilkår 

Se på registering av 

barnetråkk, tilgang 

på nærmiljøanlegg. 

Vurdere konsekven-

ser ved utbygging for 

nærmiljøanlegg, fri-

luftsområder og 

trygge nærområder. 

Tilgang vurderes, det 

utføres kartlegging 

gjennom barne-tråkk, 

vurderinger viderefø-

res inn i detaljregule-

ring. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

Kartlegge viktige ut-

farts- og tur-områ-

der, områder med 

støy og støv fra ulike 

virksomhet og veitra-

fikk. 

I hvilken grad tiltaket 

ivaretar muligheter 

for friluftsliv og re-

kreasjon i nærområ-

det, direkte fra bolig. 

-I hvilken grad tilta-

kene påvirker kom-

munens rus og krimi-

nalitets-forebyggende 

tiltak.  

-I hvilken grad tilta-

ket medfører støy, 

støv og annen for-

urensning. 

Ulike kartdatabaser, 

kartlegging, og ulike 

regionale og lokale 

del- og temaplaner. 

Kommunale tjenes-

ter/ 

Infrastruktur 

Viktig kommunal 

infrastruktur tilknyt-

tet VA og hovedplan 

for vann- og avløp. 

Se på skolekretser og 

nedslagsområder 

Vurdere konsekven-

ser og tilbud av kom-

munale tjenester og 

infrastruktur med 

tanke på eventuelle 

utbyggingstiltak. Så 

langt det passer bør 

arbeidet med hoved-

plan for vann og av-

løp samkjøres med 

kommuneplanens 

arealdel 

Hovedplan for vann- 

og avløp. Skolebruks-

plan. 

Analysere i forhold til 

nasjonale, regionale 

og kommunale lover 

og føringer. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

Kartlegge eksiste-

rende infrastruktur og 

behov for ny. 

Vurdere om det fin-

nes gode nok tilbud 

til myke trafikanter, 

tiltak som kreves. Se 

om eksiterende infra-

struktur krever ut-

bygging, må allerede 

planlagt på plass 

først. 

Ta i bruk eksiste-

rende kartgrunnlag 

og lokal kunnskap. 

Næringsarealer Se på områder for 

næringsareal. Kart-

legge behov for ulike 

næringstyper og plas-

sering av disse. Rett 

virksomhet på rett 

sted, med et differen-

siert tilbud. 

Hvilke ulike nærings-

typer passer ulike 

steder og hvilke kon-

sekvenser støy, lukt 

og støv kan medføre. 

Se på nærområder i 

tilknytting til næ-

ringsområder. 

Utrede behov for 

ulike handel- og næ-

ringsområder. Strate-

gisk Næringsplan. 
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Mineralressurser Se på hvordan plan-

lagte tiltak påvirker 

mineral-forekomster. 

Hva er kommunens 

ressursbehov og hva 

kan tilbys? 

Vurdere påvirkninger 

på mineralforekoms-

ter og eksisterende 

anlegg for uttak 

Kartdata hos NGU 

Tettsteds-utvik-

ling/ befolknings-

utvikling/ struktur 

Kartlegge bo-set-

ningsmønster og be-

folkningsutvikling hos 

unge og eldre. 

Vurdere bosetnings-

mønster og befolk-

ningsmønster i ulike 

områder og befolk-

nings-sammenset-

ning. 

Befolkningsanaly-

ser/prognoser, mulig-

het for fortet-

ning/spredt bebyg-

gelse. Se på regio-

nale og nasjonale fø-

ringer, temaplaner. 

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

Vurdere hvordan 

drikkevannskilder, 

nedbørsfelt og vann-

ressursene blir be-

rørt. 

Hvordan vil tiltak 

komme i eventuell 

konflikt med vannres-

sursene, vann og 

vassdrag. 

Ulike kartdatabaser, 

VA- avdeling. 

Tema ROS Hva skal utredes 

Forurensing Tema med RADON, støy (næring og vei), 

grunnforurensning, luftkvalitet, sårbare fjor-

der (avløpsledninger m.m.) 

Klimatilpasning Tema med klimaendringer: havnivåstigning, 

overvannproblematikk, 

Levevilkår og folkehelse Tema med levekår, folkehelse, boligpolitikk 

Naturrisiko Tema med skred, løsmasser, kvikkleire, flom, 

erosjon. 

 

 

2.1 Konfliktnivå 

Under hvert tema brukes en fargeskala for å angi hvilken konflikt som kan forventes mellom fo-

reslått arealbruk og berørte verdier og interesser. Betydningen av farger for konsekvens framgår 

under: 

 

 Ingen negative konsekvenser 

 Middels negative konsekvenser 

 Store negative konsekvenser 
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3. INNSPILL 

3.1 Bolig 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-16 

Forslagsstiller Bjørnar S. Johansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 44/3 

Dagens arealbruk Småbåthavn/naust(Regplan) 

Foreslått formål Småbåthavn/naust(Regplan) 

Areal (daa)  

Kart dagens situasjon  

 
Innspillet er plassert på Aukaøya. 

 
Ønsker å opprettholde dagens reguleringsplan. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er reguleringsplanen for området som gjelder i kommu-

neplanens arealdel. Ønsker at denne opprettholdes. Dette 

anses som uproblematisk. Innspillet tilrådes. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-65 

Forslagsstiller Henry Kalvøy 

Gnr/Bnr (Grunneier) 55/2 

Dagens arealbruk LNFR/ Sauebeite 

Foreslått formål Spredt boligformål/ fritidsboligformål 

Areal (daa) 14 

Kart dagens situasjon Kart planlagt situasjon 

 

 

I gjeldende KPA for Frøya er området regulert 

til LNFR- område.  

 
Det foreslås å utvikle felt 1 og 2 til spredt 

boligformål og fritidsboligformål. Det foreslås 

å utvikle felt 3 til sjøhus (4 stk), og at felt 1 

og 2 utvikles med 4 boligenheter.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Tilgrensende arealer nord for områder som foreslås utviklet, brukes til 

landbase for oppdrettsnæring og båtverksted/ slip. Med nærhet til 

framtidige boliger/ sjøhus kan det bli noe konflikt på grunn av støyska-

pende virksomhet.  

Landbruk  Felt 1 berører areal som består av åpen, skrinn fastmark. Felt 2 dekker 

areal som i førsituasjonen benyttes til innmarksbeite. Det anslås at ca. 

6-7 daa beiteareal ligger innenfor felt 2.  
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Naturmangfold  Det er observert arter av særlig stor forvaltningsinteresse innenfor felt 

2, blant annet havørn.  

Trafikksikkerhet  Det mangler fortau langs Ørnflaugvegen ned mot Fv. 6466 (hovedve-

gen videre mot Dyrøy tettsted). Fylkesvegen har fartsgrense 50 km/t, 

men uten fortau vil det ikke regnes som trafikksikkerhetsmessig aksep-

tabelt å ferdes til fots langs vegen ifm. skoleveg.   

 

På grunn av avstand til skolen og trafikksikkerhetsmessige forhold 

langs skolevegen må det forutsettes busstransport av elever. Det går 

ikke buss i rute forbi reguleringsområdet.  

 

Nye avkjørsler fra Ørflaugvegen må planlegges slik at det oppnås til-

strekkelig sikt mot Ørnflaugvegen.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er registrert en SEFRAK- bygning på Ørnflauget gård. Regulering 

av felt 1 og 2 kommer ikke i konflikt med denne.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det vil være god tilgang på uteområder for lek og opphold nært regule-

ringsområdet, men det er ikke registrert nærmiljøanlegg tilpasset barn 

og unge i området.  Det er lite øvrig bosetning i nærområdet, og stor 

avstand til andre boligområder. Dette kan påvirke oppvekstsvilkårene 

for barn og unge negativt.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Det foreslåtte området ligger innenfor det kartlagte friluftsområdet som 

dekker skjærgården fra Flatbremholmen til Anstein. Det er registrert 

stier som kan bli berørt i både felt 1 og felt 2, graden av påvirkning må 

vurderes i detaljplanlegging.   

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være offentlig VA nett i nærheten av områdene som 

foreslås omregulert. Avstanden til VA- nettet er oppgitt til ca. 100 m. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det er ca. 3 km fra reguleringsområdet til Dyrøy oppvekstsenter.  

 

Det er skissert nye adkomstveger til felt 1 og felt 2 fra Ørnflaugvegen 

(kommunal veg), som har fartsgrense 80 km/t. ÅDT er ikke kjent, men 

antas å være liten (<100 kjt/døgn). Felt 3 (naust) vil få adkomst fra 

privat veg som tar av fra Ørnflaugvegen, og som i dag betjener et 

mindre næringsområde med høy aktivitet. 

Næringsarealer  Regulering av sjøboder på felt 3 vil kunne hindre framtidig utvidelses-

mulighet for eksisterende område regulert til forretning, og som er i 

bruk til maritim servicevirksomhet.   
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Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser i området.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolknings-

utvikling/ struktur 

 Bygging av boliger i det foreslåtte området vil ikke bidra til å styrke ek-

sisterende tettsteder på Frøya, og vil medføre stort transportbehov for 

å nå fram til servicetilbud/ offentlige tjenester.  

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

 Innenfor felt 2 ligger en mindre tjønn som det må tas hensyn til i de-

taljplanleggingen. Sjøhus i felt 3 vil ligge innenfor 100 m- beltet langs 

strandsonen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor 

høy aktsomhetssone for radon. Behov for avbøtende tiltak 

avklares i byggesak ut fra TEK. 

Klimatilpasning  Felt 3 ligger i aktsomhetsområde for flom. Sjøhus/ naust-

bebyggelse er i sikkerhetsklasse F1, som krever at byg-

gene skal tåle en 20-årsflom. 

Levevilkår og folkehelse  Planlagte tiltak i området vil ikke bidra til å svekke kvali-

teter som kan knyttes til levevilkår eller folkehelse. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Det må tas hensyn til tjønn innenfor 

felt 2 i videre detaljplanlegging.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket innebærer å bygge 4 boligenheter delvis i områ-

der som i dag brukes til beitemark, samt bygging av 4 

sjøhus. Foreslått utbyggingsområde ligger langt unna 

nærmeste tettstedbebyggelse, og vil medføre lange reise-

avstander for å dekke daglige behov for både barn/ unge 

og for andre. Med bakgrunn i tettstedsutvikling, trafikk-

sikkerhet og landbruksinteresser tilrådes innspillet ikke. 

Sjøhusene ligger innenfor område med næring. Dette til-

rådes ikke, for å kunne ivareta muligheten for utvidelse 

av næringsareal.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-75 

Forslagsstiller Reidar Sæther 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/7 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Bolig (Enebolig) 

Areal (daa) 6,3 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

 

Området er per i dag ubebygd, og er avsatt til 

LNFR i gjeldende KPA. Planområdet grenser i 

vest til område regulert for boligutbygging, 

og i øst til eksisterende område med middels 

tett boligbebyggelse.  

 

 
 

Området ønskes benyttet til bygging av én 

enebolig.  

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  I NIBIO AR5 er det aktuelle området registrert delvis med åpen 

jorddekt fastmark og delvis med uproduktuv skog. Utbyggingen på 

området medfører ikke tap av dyrka mark eller beiterområder. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige naturtyper på planområdet. 

 

Det er ikke registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse på 

området.  

Trafikksikkerhet  Det er per i dag ikke adkomst til planområdet, og det er ikke skissert 

hvordan dette er tenkt løst i forslaget. Framtidig adkomst kan enten 

anlegges ved å knytte seg til vegsystemet for nye regulerte boliger i 

vest, eller ved å anlegge ny adkomst mot Dyrhaugvegen (fv 431) i 

øst.  

 

Skolevei til Dyrøy skole blir langs Dyrøyveien, som ikke har fortau men 

som har fartsgrense 50 km/t. Det blir nødvendig å krysse veien for å 

komme fram til skolen.   

 

Det er ikke registrert trafikkulykker med personskade langs Dyrøveien 

i området de siste 10 år.  
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Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det finnes ingen automatisk fredede kulturminner eller SEFRAK- 

registrerte bygninger på eiendommen eller i umiddelbar nærhet.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstvilkår. Tiltaket 

legger til rette for kort vei til barnehage/skole.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Området inngår i det registerte viktige friluftsområdet Skjærgården fra 

Flatbremholmen- Anstein, som brukes til bla. familieaktiviteter, strand, 

leting av rak, eggsanking, bærplukking og havørnsafari. Siden 

området ligger mellom et regulert boligområde og eksisterende 

område med middels tett bebyggelse, vil verdien som utfartsområde 

antakeligvis være liten. Det er imidlertid registrert stier over 

eiendommen som antyder at området kan være i bruk til noe utfart. 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at avstand til offentlig vann/ avløpsnett er ca 60 m. 

Området står per i dag uten forbindelse til offentlig vegnett.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Dyrøy oppvekstsenter ligger ca 250 m fra eiendommen (målt langs 

korteste kobling til fv 431). Handelstilbud med post i butikk ligger ca 

200 m mot nord, på Setra. Nærmeste bussholdeplass til eiendommen 

er Dyrøy oppvekstsenter, ca 150 m langs korteste vei.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant.  

Mineralressurser  Området er registrert som åpen jorddekket fastmark uten verdier i 

form av mineralressurser. 

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ struktur 

 Tiltaket vil bidra til fortetting og styrking av tettstedet Setra. Dersom 

det åpnes for boligbygging på tomta bør det vurderes om 

utnyttelsesgraden er tilstrekkelig, og om det bør åpnes for å regulere 

flere boliger på tomta.  

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

 Området ligger delvis innenfor 100 m-sone. Området er bebygd 

nærmere enn 100 meter og innspillet vil ikke bidra til ytterligere 

privatisering.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Arealet ligger innenfor sone med høy aktsomhet for radon, 

noe som må tas hensyn til i byggesak iht. TEK- krav.  

Klimatilpasning  Det er ikke registrert forhold som tilsier at det må tas 

særskilt hensyn til klimatilpasning på tomta.  

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil i liten grad ha innvirkning på levevilkår og 

folkehelse.  

Naturrisiko   Det er ikke registrert naturrisiko i form av flom, kvikkleire, 

skredfare eller annet for området.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Området vurderes å kunne avsettes til boligformål uten 

store konflikter. Det er er god tilgang på offentlig 

infrastruktur i området, og tiltaket vil bygge opp under det 

eksisterende tettstedet. Det bør vurderes om foreslått 

utnyttingsgrad av arealet er tilstrekkelig, og om det bør 

åpnes for et økt antall boliger. Plassering av nye bygninger 

på eiendommen vurderes med hensyn til eksisterede 

terreng. Innspillet ses i sammenheng med innspill på 

tilgrensende områder (16/2312-82/147/157/185.) 

Formannskapets innstilling   
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 Arkivsaksnr. 16-2312-77 

Forslagsstiller Reidar Sæther 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/7 

Dagens arealbruk Ikke bebygd, regulert Naustområde og LNFR 

(strandsone)  

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) 1,6 daa 

  

 
Området er i dag ikke bebygd, men ligger i 

en bebyggelsesstruktur med spredt bolig- be-

byggelse med naustområder langs sjø. Nær-

området er regulert med LNFR-FB 6, LNFR i 

sone langs sjø og Naustbebyggelse i strand-

sonen.   

Tomta heller svakt nordover fra ca. Kote 4-5 

og består av skrinn fastmark/innmarksbeite.  

 
Forslagsstiller ønsker å legge til rette for etab-

lering av en boenhet på tomta og opplyser at 

avsatt naustformål medfører betydelig inngrep 

i strandsonen.  

Forslaget medfører utvidelse av FB6, eventuelt 

boligformål.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 

Utsnitt av aktuell tomt er registret med skrinn fastmark (grå) 0,9 daa, og 

innmarksbeite (lys gul) 0,6 daa.  

Tiltaket ligger i et ellers bebygd område, og areal registrert innmarks-

beite ligger under kote 3, og kan derfor ikke bebygges med bolig, grun-

net havnivåstigning. Tiltaket (boligbebyggelse) vil derfor ikke berøre 

dyrkbar mark. Det er potensiale for videre bruk av arealet.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for artsmangfold ved den 

aktuelle del av eiendommen. I nærområdet er det registrer flere truede 
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arter. Nærområdet er bebygd. Det er definert område med skjellsand like 

nord for Dyrøy kai, som ikke berører tomta eller strandlinjen.  

Trafikksikker-

het 

 Adkomst fra Seterveien i ca.180 m avstand til fylkesvei 431, ÅDT 240, 50 

km/t. Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Seterveien er lokalveg 

og skoleveg, uten gangareal, og bare delvis asfaltert. Det er ikke regi-

strert trafikkulykker i området de siste 10 årene.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges 

oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger ca. 200 m 

unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 230 m unna.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjærgården fra Flat-

bremholmen-Anstein – skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, 

småbåter, fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, eggsanking, bær-

plukking og havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd nærområde. Det er vik-

tig at den ytterste strandsonen holdes tilgjengelig for allmennheten, for 

utforsking og aktiviteter.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien), via Seterveien (ca. 180m).  

Holdeplass Dyrøy betjenes av bussrute 420, og ligger ca. 200m unna.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje til Øyrekka.  

Nærings-area-

ler 

0 Ikke relevant. 

Mineralressur-

ser 

 Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvik-

ling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, men innenfor tettstedet Seter, et 

nærområde med barneskole og fergeanløp. Tiltaket er i tråd med over-

ordnet tettstedsstruktur.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen. Aktuelt byggeområde vil ligge 

17-35m fra strandlinje (kote 3). KPAs beskrivelse ifht. forrige rullering 

sier at det er ‘lagt vekt på å tillate fortsatt bygging i områder der strand-

sonen allerede er tatt i bruk til byggeformål.’ Nabobebyggelse vil ligge 

nærmere sjø enn foreslått tiltak.  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Tomta ligger i tilknytning til sjø og berøres av fremtidig 

havnivåstigning og stormflo. Etablering av boligbebyg-

gelse må forholde seg til estimert havnivåstigning. (For 

sikkerhetsklasse F2 (boligbygg), med 200-års gjentaksin-

tervall, bør det legges til grunn et stormflonivå på 299 cm 

over NN2000). Dette begrenser området som er byggbart 
for bolig til sørvestre hjørne av tomta. Ved etablering av 
naustbebyggelse, er dette sikkerhetsklasse F1 og må tåle 
flom med gjentaksintervall 1/20 (20 års estimat for spring-
flo).  
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Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Bolig i strandsonen: Den aktuelle tomten ligger innenfor LNFR og 

område for naustbebyggelse. Etablering av en enebolig innenfor 

denne tomten viderefører omkringliggende bebyggelsesmønster in-

nenfor et nærområde med skole og buss/båtforbindelse. Dette vil 

være i tråd med overordna intensjon. Ny bebyggelse langs sjø kan 

ikke etableres lavere enn kote 3, dvs. at bolighus må oppføres langs 

Seterveien, i en viss avstand til sjø. Landbruksareal må unngås. 

Innspillet tilrådes.  

 

Naustbebyggelse: Strandlinjen er ellers bebygd med naustbebyg-

gelse, og en videreføring av nauststrukturen er en viktig avgrens-

ning for bruk av strandsonen. Omkringliggende bebyggelsesstruktur 

er boligbebyggelse med tilhørende naust. Område for naust sikrer 

videreføring av denne bebyggelses-strukturen. Er i tråd med gjel-

dende KPA.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

Arkivsaksnr. 16-2312-82 

Forslagsstiller Hanne Fonn 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/18 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) 2 daa 

  

 

Området er i dag regulert LNFR. 

 

Setervågen/Matmyra:  

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for 

boligbebyggelse, 2-3 enheter.   

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Aktuell tomt er registrert med skrinn fastmark (grå).   

Naturmangfold  Det er registrert viktige naturtyper i sjø ved planområdet,  
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Nord og øst for Frøya (skjellsand) og Frøya nord (kam-

skjellforekomster).  

Planen innebærer ikke tiltak i sjø.  

Trafikksikkerhet  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien) 240 ÅDT, fartsgrense 

50 km/t. Det er ikke registrert trafikkulykker i området 

de siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 1km unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 50 

m unna. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området, oppgitt av-

stand 100m.  

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien), via Seterveien (ca. 

180m). Holdeplass Dyrøy betjenes av bussrute 420, og 

ligger ca. 200m unna. Dyrøy anløpes av hurtigbåt og 

ferje til Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor tettstedet Seter, et nærområde 

med barneskole, butikk og fergeanløp. Tiltaket er i tråd 

med overordnet tettstedsstruktur.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen. Områder rundt 

er bebygd. 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. Tomta ligger i god høydeforskjell til sjø. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet gjelder område mellom regulert boligområde og område 

avsatt til UB9 i gjeldende KPA. Innspillet er i tråd med omkringlig-

gende strukturer og vil bidra til fortetting tråd med vedtatt planpro-

gram. Innspillet ses i sammenheng med andre innspill i området 

(16/2312-75/147/157/185.) 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-108-Dyrøy 

Forslagsstiller Solveig Gaasø 

Gnr/Bnr (Grunneier) 55/5 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Bolig 

Areal (daa) 2- 3 daa 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 
 

Den aktuelle delen av tomta er regulert til 

LNFR i gjeldende KPA. Det er noe bebyggelse 

på tomta i dag.  

 

 

Det ønskes å bygge 3 til 5 boenheter på deler 

av tomta 55/5. Per i dag står det en gammel 

skolebygning, Dyrøy ”gammelskole” på tomta, 

ved området som ønskes avsatt til boliger.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Arealet sør for planområdet er regulert til småbåthavn. Bygging av nye 

boliger vil ikke komme i konflikt med denne planlagte arealbruken.  

Landbruk  Deler av arealet som er foreslått brukt til boliger, er registrert som 

innmarksbeite i AR5- NIBIO. Det anslås at ca 2 daa beiteareal vil 

berøres. Resten av arealet er registrert som åpen skrinn fastmark.  
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Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige naturtyper på landsiden i eller nært 

planområdet.  

Havområdet og strandsonen ved planområdet er registrert som svært 

viktig naturtype Skjellsand og med større kamskjellforekomster. 

Planområdet ligger i sin helhet innenfor definert strandsone.  

Trafikksikkerhet  Fartsgrensen på Dyrøyvegen (fv 6466) forbi planområdet er 50 km/t. 

Det er ikke registrert trafikkulykker med personskade i området mellom 

Setra og Breivika (hhv. nord og sør for planområdet) i løpet av de siste 

10 år.  

Det er ikke fortau eller gang- sykkelveg langs Dyrøyvegen.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert verneverdige kulturminner eller kulturmiljø på 

eiendommen. Forslagsstiller informerer om at eksisterende bygning på 

området er Dyrøy gamle skole, men bygningen er ikke registrert som 

verneverdig.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Ingen spesielle forhold knyttet til barn og unges oppvekstvilkår er 

registrert på planområdet. Planområdet grenser til Breivikhaugene 

naturterreng i sør, der det også er lekeapparat for barn/ unge.    

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Planområdet ligger i det registrerte viktige friluftsområdet Skjærgården 

fra Flatbremholmen- Anstein. Området er egnet for småbåter, fiske, 

strandaktiviter, dykking, padling, bærplukking med mer. Det er regulert 

småbåthavn rett sør for planområdet, som kan gi muligheter for 

sjøbasert friluftsliv. 

Planområdet grenser i sør mot Breivikhaugene naturterreng, som er 

tilrettlagt med tursti, utkikksbenk, gapahuk og lekeapparat.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Forslagsstiller har oppgitt at det er offentlig VA- nett i planområdet. 

Dyrøy oppvekstsenter ligger ca 1 km østover langs fv 6466.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Fv 6466 mangler et tilrettelagt tilbud for myke trafikanter mot Dyrøy 

oppvekstsenter, som kunne ha vært innen akseptabel gangavstand 

forutsatt trygg ferdselsmulighet. Det er etablert bussholdeplass i retning 

mot Dyrøy oppvekstsenter/ Sistranda rett nord for planområdet.   

Næringsarealer  Tiltaket berører ikke eksisternde regulerte næringsområder.   

Mineralressurser  Ingen mineralressurser registrert.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

 Nye boliger i planområdet vil gi noe befolkningsøkning i området 

Stranda- Setra. Forslagsstiller ønsker spesielt å bygge boliger tilpasset 

eldre; en boligtype som det kan være begrenset tilgang på i dag.   

Vann og 

vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen. Aktuelt byggeområde vil ligge 

17-80 m fra strandlinje (kote 3).  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Planområdet ligger utenfor rød og gul sone i Statens 

vegvesens støyvarselkart. Området ligger i område for høy 

aktsomhet med tanke på radon. Avbøtende tiltak mot 

radonfare må vurderes i byggesak iht. TEK.  

Klimatilpasning  Det er ikke registrert forhold som tilsier behov for 

klimatilpasningstiltak i området.  

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil i liten grad ha innvirkning på levevilkår og 

folkehelse.  

Naturrisiko   Det er ikke registrert naturrisiko i form av flom, kvikkleire, 

skredfare eller annet for området.  
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Anbefaling 

Innstilling  Nye boligenheter i planområdet vil bidra positivt med tanke 

på styrking av tettstedet Stranda- Setra. Ulempene med 

tiltaket er først og fremst at beitemark bygges ned og at 

deler av tiltaket ligger innenfor strandsonen. Med bakgrunn 

i andre innspill i området tilrådes innspillet derfor ikke. 

Formannskapets innstilling   

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-122 

Forslagsstiller Ivar Martin Johansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 59/1 

Dagens arealbruk LNF, LNF FB6 

foreslått formål Bolig, Fritidsbolig, naust og sjøhus 

Areal (daa) Ikke oppgitt ca. 29 daa 

  

 

Området er regulert til LNF og LNF FB6 i gjeldende 

KPA.  

 

Følgende er spilt inn: 

Område 1: Ønsker området regulert til 

bolig/fritidsbolig. Dyrøy grendalag øns-

ker det området som nytt kommunalt 

boligfelt på Dyrøya.  

Område 2: 2 boligtomter.  

Område 3: 4 tomter til fritidsbebyg-

gelse. 

Område 4 og 5: Naust/sjøhustomter 

Område 6: Naust/sjøhustomter 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Aaktuell tomt er registrert med åpen jorddekt fastmark. 

Og 0,5 daa skog av høg bonitet (AR5).  

Naturmangfold  Det er registrert viktige naturtyper i sjø ved planområdet,  

Norddyra (kamskjellforekomster).  
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Planen innebærer ikke tiltak i sjø for boliger/fritidsboliger 

men for naust.  

Trafikksikkerhet  Adkomst via fv. 646 (Øyaveien) 240 ÅDT, fartsgrense 50 

km/t. Det er ikke registrert trafikkulykker i området de 

siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta. 

Det er noen SEFRAK registrerte bygninger på Øyn.     

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 1km unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 1,2 

km unna. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein. Fra kommunal kart-

legging: «Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, 

småbåter, fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, 

eggsanking, bærplukking og havørnsafari». 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at kommunalt VA-nett er opparbeidet i om-

rådet.  

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien), via Seterveien (ca. 

180m). Holdeplass Dyrøy betjenes av bussrute 420, og 

ligger ca. 200m unna. Dyrøy anløpes av hurtigbåt og 

ferje til Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger en km fra tettstedet Seter, et nærområde 

med barneskole og fergeanløp. Øyn har i dag en spredt 

bebyggelse og en mer feltmessig bebyggelse som fore-

slått i område 1 vil delvis bryte med dette.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt (3,4,5 og 6, se kart) ligger innenfor strand-

sonen.  

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. Tomtene ligger i god høydeforskjell til 

sjø. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Øyn har i dag en spredt bebyggelse. Område 1 er i dag avsatt til 

LNF FB 6, noe som vil videreføre denne strukturen. En utvidelse av 

LNF FB 6 til å inkludere område 2 passer i strukturen i nærområdet. 

For å sikre utnyttelse av arealet foreslås det å endre antall enheter 

til 8. Innspill til område 1 og 2 tilrådes avsatt til LNF FB 8. 

 

Fritidsboliger i område 3 frarådes, da dette er et delvis ubebygd om-

råde som åpner for gode friområder mot sjø i nærmiljøet. Området 

ligger delvis i strandsonen.  
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Det anbefales ikke naustbebyggelse på felt 4,5 og 6, men heller ut-

vide eksisterende småbåthavn på Øyn for ikke å privatisere strand-

sonen og friluftsområdet mer enn det som allerede er gjort. Det er i 

tillegg arealreserver for naustbebyggelse i nærområdet. Innspill til 

område 3, 4, 5 og 6 frarådes.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-147 

Forslagsstiller Hanne Fonn 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/18 

Dagens arealbruk Næring/LNFR. 

foreslått formål Bolig med tilhørende ny adkomst. 

Areal (daa) Ca. 2 daa 

Dagens situasjon Innspill 

 
Området er i dag ikke bebygd, men ligger i en 

bebyggelsesstruktur med spredt og tett bolig- 

bebyggelse. Nærområdet er regulert med 

LNFR. Det er også et område med bolig UB9 

og næringsområde tilgrensende.  

 
Det er et ønske om å regulere området til bo-

lig. Det er planlagt 3 til 4 boligenheter (se 

innspill 16/2312-82). Det er også ønskelig 

med ny adkomst til området. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Utsnitt av aktuell tomt er registret med skrinn fastmark 

(grå) og bebygd område (rosa). 

Tiltaket ligger i et ellers bebygd område. Tiltaket vil der-

for ikke berøre dyrkbar mark. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for arts-

mangfold ved den aktuelle del av eiendommen. I nærom-

rådet er det registrert flere arter av særlig stor og stor 

forvaltningsinteresse. Nærområdet er bebygd.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra fylkesvei 431, ÅDT 240, 50 km/t. Fylkesvei 

har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er ikke registrert 

trafikkulykker i området de siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  
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Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 200 m unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 

250 m unna,  

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting 

av rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og 

havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd nærområde. Det er 

viktig at den ytterste strandsonen holdes tilgjengelig for 

allmennheten, for utforsking og aktiviteter. Tiltaket vil i 

liten grad begrense allmennhetens tilgang til turområder 

og strandsone. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien). Holdeplass Dyrøy be-

tjenes av bussrute 420, og ligger ca. 200m unna.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje til Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, men innenfor tettste-

det Seter, et nærområde med barneskole og fergeanløp. 

Tiltaket er i tråd med overordnet tettstedsstruktur.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Den aktuelle tomten ligger innenfor Næring/LNFR. Etablering av bo-

liger med tilhørende vei innenfor denne tomten viderefører omkring-

liggende bebyggelsesmønster innenfor et nærområde med skole og 

buss/båtforbindelse. Dette vil være i tråd med overordna intensjon. 

Innspillet ses i sammenheng med andre innspill i området (16/2312-

75/82/157/185).  

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-157 

Forslagsstiller Steinar Dyre 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/4 

Dagens arealbruk Ikke bebygd, regulert LNFR, LNFR spredt bo-

lig- fritids- og næringsbebyggelse og bolig. 

foreslått formål Bolig og fritidsbebyggelse 

Areal (daa) Ca. 43,5 daa 

Dagens situasjon Innspill 

 

Området er i dag ikke bebygd, men ligger i en 

bebyggelsesstruktur med spredt og tett bolig- 

bebyggelse.  

 

Område A: Legge til rette for 3 boligenheter 

Område B: Legge til rette for 5-10 boligenhe-

ter 

Område C: Legge til rette for 5-8 fritidsboli-

ger 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk   

 
Utsnitt av aktuell tomt er registret med skrinn fastmark 

(grå), bebygd område (rosa) og dyrka mark (mørk gul). 
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Tiltak A og B ligger i et ellers bebygd område. Tiltak A 

(boligbebyggelse) vil derfor ikke berøre dyrkbar mark. 

I tiltak C kan utbygging berøre dyrka mark. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for arts-

mangfold ved den aktuelle delen av eiendommen. I nær-

området er det registrert flere arter av særlig stor og stor 

forvaltningsinteresse. Deler av nærområdet er bebygd.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra fylkesvei 431, ÅDT 240, 50 km/t. Fylkesvei 

har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er ikke registrert 

trafikkulykker i området de siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 200 m unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 

250 m unna.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting 

av rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og 

havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd nærområde. Tiltaket 

vil i liten grad begrense allmennhetens tilgang til turom-

råder og strandsone. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien). Holdeplass Dyrøy be-

tjenes av bussrute 420, og ligger ca. 200m unna.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, men innenfor tettste-

det Seter, et nærområde med barneskole, butikk og 

fergeanløp. Tiltaket er delvis i tråd med overordnet tett-

stedsstruktur.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Område C ligger adskilt fra strandsonen med fylkesvei. 

Området har også ei tjønn innenfor eiendommen. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Område A: Den aktuelle tomten ligger innenfor LNFR, forretning og 

område hvor reguleringsplan (bolig/fritidsbolig) skal gjelde. Etable-

ring av boliger innenfor denne tomten viderefører omkringliggende 

bebyggelsesmønster innenfor et nærområde med skole, butikk og 

buss/båtforbindelse. Dette vil være i tråd med vedtatt planprogram. 

Ses i sammenheng med andre innspill i området (16/2312-

75/82/147/185.) Innspillet tilrådes.  
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Område B: Den aktuelle tomten ligger innenfor LNFR spredt bolig- 

fritids- eller næringsbebyggelse. Etablering av boliger innenfor 

denne tomten viderefører omkringliggende bebyggelsesmønster in-

nenfor et nærområde med skole og buss/båtforbindelse. Dette vil 

være i tråd med vedtatt planprogram. Innspillet er i tråd med gjel-

dende arealplan. 

Område C: Den aktuelle tomten ligger innenfor LNFR. Etablering av 

fritidsboligutbygging i dette området kan bidra til ett område med 

nærhet til sjø og havutsikt og buss/båtforbindelse. Innspillet åpner 

for bebyggelse i ubebygd område. Tiltak vil ligge i nærhet av ei 

tjønn og kan påvirke dyrka mark. Arealreserver for fritidsboliger i 

området og kommunen er stor. Innspillet frarådes derfor.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-185 

Forslagsstiller Margareth Dyrø 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/5 

Dagens arealbruk Ikke bebygd, regulert LNFR. 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ca. 19 daa 

Dagens situasjon Forslag til regulering 

 
Området er i dag ikke bebygd, men ligger 

i en bebyggelsesstruktur med spredt og 

tett boligbebyggelse. Området er avsatt 

til LNFR. Det er også et område med bolig 

UB9, samt vedtatt reguleringsplan for bo-

ligbygging tilknyttet nærområde. 

 
Det er et ønske om å regulere området til bolig. 

Det er planlagt 2 boligenheter.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Utsnitt av aktuell tomt er registrert med skrinn fastmark 

(grå) og bebygd område (rosa). 

Tiltaket ligger i et ellers bebygd område. Tiltaket (bolig-

bebyggelse) vil derfor ikke berøre dyrkbar mark. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for arts-

mangfold ved den aktuelle del av eiendommen. I nærom-

rådet er det registrert flere arter av særlig stor og stor 

forvaltningsinteresse. Nærområdet er bebygd.  
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Trafikksikkerhet  Adkomst fra fylkesvei 431, ÅDT 240, 50 km/t. Fylkesvei 

har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er ikke registrert 

trafikkulykker i området de siste 10 årene. Området lig-

ger i gangavstand til oppvekstsenter. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 200 m unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 

250 m unna.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting 

av rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og 

havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd nærområde.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien). Holdeplass Dyrøy be-

tjenes av bussrute 420, og ligger ca. 200m unna.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje til Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, men innenfor tettste-

det Seter, et nærområde med barneskole og fergeanløp. 

Tiltaket er i tråd med overordnet tettstedsstruktur.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Det er viktig at strandsonen holdes tilgjengelig for all-

mennheten, for utforsking og aktiviteter. Tiltaket kan be-

grense allmennhetens tilgang til turområder og strand-

sone. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Den aktuelle tomten ligger innenfor LNFR. Etablering av boliger in-

nenfor denne tomten viderefører omkringliggende bebyggelses-

mønster innenfor et nærområde med skole og buss/båtforbindelse. 

Dette vil være i tråd med vedtatt planprogram.  

Det er viktig at tiltaket ikke begrenser allmennhetens tilgang til tur-

områder og strandsone. Byggegrense mot sjø bør derfor settes til 

samme byggegrense som planlagte og bebygde områder i nærhe-

ten, ca. 30 m.  

Innspillet ses i sammenheng med andre innspill i området (16/2312-

75/82/147/157).  

Innspillet tilrådes.   

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-199 

Forslagsstiller Reidar Sæther 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/3 

Dagens arealbruk Ikke bebygd, avsatt LNFR spredt. 

foreslått formål Adkomst til boligfelt 

Areal (daa) Ca. 6 daa 

Dagens situasjon Forslag til regulering 

 
Området er i dag ikke bebygd, men ligger i en 

bebyggelsesstruktur med spredt og tett boligbe-

byggelse. Nærområdet er avsatt til LNFR med 

åpning for spredt. 

 

Ønsker mulighet for fremtidig adkomst til 

boliger vest for området.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Utsnitt av aktuell tomt er registret med skrinn fastmark 

(grå). 

Tiltaket vil ikke berøre dyrkbar mark. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for arts-

mangfold ved den aktuelle del av eiendommen. I nær-

området er det registrert flere arter av særlig stor og 

stor forvaltningsinteresse. Nærområdet er bebygd.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Øyaveien til fylkesvei 431, ÅDT 240, 50 

km/t. Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er 

ikke registrert trafikkulykker i området de siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle 

tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, lig-

ger ca. 200 m unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, 

ca. 250 m unna. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, le-

ting av rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking 

og havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd nærområde. Det 

er viktig at den ytterste strandsonen holdes tilgjengelig 

for allmennheten, for utforsking og aktiviteter.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   
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Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien). Holdeplass Dyrøy be-

tjenes av bussrute 420, og ligger ca. 200m unna.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, men innenfor tettste-

det Seter, et nærområde med barneskole og fergeanløp.   

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Den aktuelle tomten ligger innenfor LNFR med åpning for spredt be-

byggelse. Innspillet er i tråd med gjeldende arealplan. Dette vil i så 

fall være en del av en byggesak. 

 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-204 

Forslagsstiller Knut Wagø 

Gnr/Bnr (Grunneier) 56/103 

Dagens arealbruk LNF 

Foreslått formål Bolig, naust og småbåthavn 

Areal (daa) 50 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

Planområdet ligger på sørsiden av Sjønhalsen 

på Dyrøy. Området er regulert til LNFR i 

gjeldende KPA. Planområdet er per i dag i 

hovedsak ubebygd, både på landsiden og i 

sjøkanten. 

 

  

Forslagsstiller ønsker å bygge i alt 3 boliger, 

naust og småbåthavn i planområdet. Av 

forslagsmaterialet kommer det ikke fram hvor 

mange naust det ønskes tilrettelagt for, heller 

ikke hvor mange plasser som planlegges i 

småbåthavna eller hvilke fasiliteter som skal 

tilbys.  

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Det er ikke registrert dyrka jord eller innmarksbeitearealer innenfor 

planområdet i AR5 fra NIBIO. Det er oppgitt at området ikke brukes til 

beite. Arealet er registrert som åpen jorddekt fastmark.  

Naturmangfold  Havområdet og strandsonen er registrert som svært viktig naturtype 

Skjellsand. Det er ikke registrert rødlistearter eller arter av 

forvaltningsinteresse innenfor området eller i nærheten.  

Trafikksikkerhet  Dyrøyvegen (fv. 6466) går langs sør- og østsiden til planområdet, og 

framtidig adkomst må sikres fra denne. Fartsgrensen i dag er 50 

km/t. Det mangler fortau langs vegen. Det er ikke registrert ulykker 

med personskade på strekningen forbi planområdet i løpet av de siste 

10 år (NVDB).   

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner i området.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Boliger i området vil ligge relativt langt unna tettbebyggelse i Skjel-

vika og Skjønhalsen. Det mangler et trygt gang- sykkeltilbud langs fv. 

6466.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Området ligger i det registrerte nærturterrenget Kvaløya/ 

Dragsnesskaget/ Auka. Området brukes til fotturer. Det er ikke 
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registrert stier til strandsonen i området, noe som indikerer at 

området er lite brukt.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at avstand til offentlig VA- anlegg er 150 m. Avstand til 

skole og nærbutikk er oppgitt til 3 km.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det mangler per i dag kjøreadkomst til området fra Dyrøyvegen. Ny 

adkomst må tilfredsstille dimensjonerende siktkrav. Det mangler trygt 

gang- og sykkeltilbud langs Dyrøyvegen. Nærmeste bussholdeplas 

ligger i krysset Dyrøyvegen/ Skjønhalsvegen, ca 300 m fra 

planområdet.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ingen registreringer av mineralressurser på området.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ struktur 

 Innspillet vil ikke underbygge startegien om utvidelse av eksisterende 

boligområder og fortetting.  

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

 Tiltaket vil berøre strandlinjen med landfeste og flytebrygge. Tiltaket 

innebærer forankring i sjø og potensiell forurensningsfare mtp. 

utslipp.  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Statens vegvesens støysonekart viser at den sørlige 

delen av området ligger i gul støysone. Avbøtende tiltak 

for permanente boliger må vurderes. Området ligger i 

sone med høy aktsomhet for radon. Avbøtende tiltak må 

vurderes i byggesak for permanente boliger iht. TEK.  

Klimatilpasning  Bebyggelse i strandsonen og småbåthavnanlegget må 

tilpasses for å tåle påkjenninger fra stormflo og vind.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesiell innvirkning.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området ligger relativt langt unna funksjoner som skole/barnehage 

og butikk. Kan bidra til privatisering av strandsonen.  

Det er igangsatt regulering av nærområde for boliger. Det finnes 

ubebygde områder avsatt til naustbebyggelse og småbåthavn i nær-

heten. På bakgrunn av arealreserver i området frarådes innspillet 

derfor.  

Formannskapets 

innstilling 
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3.2 Fritidsbolig 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-9 

Forslagsstiller Andreas Krogstad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 48/2/2 Leirvikhavn - Andreas Krogstad 

Dagens arealbruk LNFR – Beiteområde for villsau 

foreslått formål Fritidsbebyggelse og småbåthavn 

Areal (daa) 260 

Kart gjeldende plan 

 

Området er i dag avsatt til LNFR. Tilgren-

sende område er åpnet for LNFR FB4. Næ-

ringsområde i nærheten.  

Kart innspill 

 
 

Forslagsstiller ønsker avsette området til fri-

tidsbebyggelse og småbåthavn. Totalt areal 

260 daa. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri  Småbåthavn foreslås i område uten anlegg for havbruk og 

fiskeri. Det er kommet innspill på å avsette tilgrensende 

område til havneområde i sjø til bruk i næringsvirksomhet.  

 

Landbruk  Består i hovedsak av skrinn fastmark og myr. Ca. 9,5 daa 

fulldyrka jord blir berørt, 6,2 daa innmarksbeite og 2,1 

jorddekt fastmark. Hele arealet er utleid til beitemark for 

villsau. 

Naturmangfold  Det er registrert flere fugler i nærområdet som er i katego-

rien arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Dette er 

vipe, svarthalespove, storspove, svartbak, havørn, berg-

irisk, heipiplerke, gråtrost, fiskemåke, sivspurv og stær.  

Trafikksikkerhet  Det er ikke etablert gang- og sykkelvei i området. Leirvik-

veien er smal, har ÅDT 40 (2017) og fartsgrense 50 km/t. 

Det har vært 4 ulykker med skadegrad lettere skadd på 

hele Leirvikveien til Dyrøyveien. 

Kulturminner og kultur-

miljø 

 Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturlandskap. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 I dag har dette området spredt bebyggelse, i liten grad til-

rettelagt for barn og unge. Tiltaket vil beslaglegge og pri-

vatisere et stort natur- og friluftsområde.   

Folkehelse/ Friluftsliv  Store natur- og friluftsområder uten tilrettelegging, noen 

stier. Utbygging kan medføre mer forurensing fra støy og 

støv. 

Ligger nærmere enn 100 meter fra sjø. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 200 meter 
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Infrastruktur/ samferdsel  Leirvikveien: ÅDT 40 og fartsgrense 50 km/t. Nærmeste 

bussholdeplass: Kværnø. 

Næringsarealer  Kommet innspill på utvidelse av næringsområde i nærhe-

ten.  

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Avstanden til skole, barnehage, nærbutikk og post er ca. 

5,5 km – Norddyrøya.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket vil berøre strandlinjen med landfeste og 

flytebrygge. Område for fritidsboliger ligger delvis innenfor 

100-meters sonen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy.  

Klimatilpasning  Eiendommen ligger på en kote fra 0-20 moh. Det er liten fare for ska-

der fra havnivåstigning. Fritidsbebyggelse som ligger mot sjø må i så 

fall ha faste bygningskonstruksjoner over kote + 3 moh. 

Levevilkår og fol-

kehelse 

 Innspillet kan begrense allmennhetens tilgang til friluftsområder.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller grunnfor-

hold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er et ønske i planprogrammet at det skal legges til rette for attrak-

tive områder for fritidsboligutbygging i nærhet til sjø og havutsikt. Om-

rådet er i dag ubebygd og bidrar ikke til fortetting. Det har kommet 

innspill på næringsvirksomhet på naboområdet. Dette tilrådes. Det er 

ikke ønskelig med funksjonsblanding i området. Området benyttes til 

beiteområde og består også av fulldyrka jord. Med bakgrunn i land-

bruksinteresser, friluftsverdi, samt strandsone frarådes innspillet.  

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-80 

Forslagsstiller Asgeir Lorås 

Gnr/Bnr (Grunneier) 54/28 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Fritidsbolig 

Areal (daa) 2,4 

  

 
Området er i dag regulert LNFR: Tomta er 

ikke tilknyttet vei og ligger innenfor 100m 

avstand til sjø. Tomta er registrert som inn-

marksbeite, omkringliggende område består 

av åpen fastmark.  

 

Forslagsstiller ønsker å sette opp fritidsbolig 

med uthus og naust. 

 

‘Det står et naust, et uthus som holder på å 

falle ned og rester fra tidligere fritidsbolig’ 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Aktuell tomt er registrert som innmarksbeite. 

Naturmangfold  Sjøområdet er en del av naturtypen Frøya Nord med 

større kamskjellforekomster, av svært viktig verdi. Natur-

typen berøres ikke av tiltaket. 

Trafikksikkerhet  Nærmeste kjørbar vei er Kvernøyveien – blindvei med 

trolig lite trafikk. Tomt har ikke kjørbar adkomst. Ingen 

registrerte trafikkulykker.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta. 

Rester av fritidsbebyggelse er SEFRAK-registrert – mel-

depliktig ved riving/ombygging. Bygning er registrert som 

tatt i bruk – noe usikkerhet i registreringen ettersom det 

kun er en grunnmur som står igjen. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 2,6 km unna.  

Tiltaket har ikke virkninger for barn og unges oppvekst-

svilkår.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen – Anstein: Skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting 

av rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og 

havørnsafari.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Privat VA-nett, oppgitt avstand 450m.  

Infrastruktur/ samferdsel  Nærmeste kjørbar vei er Kvernøyveien, videre atkomst til 

fots over gnr/bnr 54/3,1, ca. 200m. Nærmeste busshol-

deplass er Kværnø ca. 800m unna.  



 

  

 

 

 

 
 

 

34 

 

 

 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger på Kvernøya med hovedsakelig LNF-formål 

men innslag av LNFF, turistformål og naust. 

Tomta er allerede bebygd, men det er kun rester av fri-

tidsbolig igjen.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt ligger i strandsonen. Tomta er imidlertid al-

lerede bebygd. Tiltaket vil i liten grad begrense allmenn-

hetens tilgang til turområder og strandsone.   

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området ligger ikke tilgrensende andre utbyggingsområder. Det sy-

nes ikke hensiktsmessig å avsette arealformål til enkeltstående til-

tak. Innspillet frarådes derfor. 

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-83 

Forslagsstiller Hanne Fonn 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/18 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Fritidsbolig 

Areal (daa) 18 daa 

  

 
Området er i dag regulert LNFR: Parsellen er 

ikke tilknyttet vei og ligger utenfor 100m av-

stand til sjø. Området består av skrinn fast-

mark og myr.  

 
Kjellmyra: Forslagsstiller ønsker å legge til 

rette for fritidsboliger, 4-8 enheter.  

«Dette området har ligget brakk i mange år. 

Her må man se mulighetene for koselig hytte-

felt. Jeg har snakket med grunneierne rundt 

60/18 og alle er enige.» 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

Aktuell tomt er registret med annet markslag (grå) i NIBIO sitt kart.  

Naturmangfold  Ikke registrert.  

Trafikksikker-

het 

 Adkomst fra fylkesvei 431(Dyrøyveien) med ÅDT 640, via traktorvei. Fyl-

kesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er siste 10 år registrert en 

trafikkulykke med lettere skade på fv. 150m nord for avkjørsel til trak-

torvei.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta, men det finnes 

tufter og steingarder etter bosetting, se friluftsliv.   

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger ca. 1 km 

unna.  

Tiltaket har ikke virkninger for barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Norddyrøya: Turområde 

med Norddyrøy slipp, en nedsunket båt og rester av ei kaie som tilhørte 

ei not heng som attraksjoner. Landskapet er kontrastfullt, rundt Dyrøy-

skaget er det en flott odde med utsikt mot storhavet. Kjellmyra og Myra 

er preget av gjengrodd kulturlandskap og det er fortsatt gamle steingar-

der der.  

Tiltaket vil i liten grad begrense allmennhetens tilgang til turområder og 

strandsone.   

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området, oppgitt avstand 100m.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Adkomst fra fv. 431 (Dyrøyveien), via traktorvei over eiendom 61/4 og 

61/3, ca. 300m. Nærmeste bussholdeplass er Dyrøy betjenes av buss-

rute 420, og ligger ca. 850m unna langs fv. Dyrøy anløpes av hurtigbåt 

og ferje Mausund-Sula.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressur-

ser 

 Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvik-

ling/ struktur 

 Tomta ligger i nærhet til tettstedet Seter, et nærområde med barne-

skole, butikk og fergeanløp. 

Tiltaket knyttes ikke opp til eksisterende bebyggelsesmønster, men vil 

etablere et lite hyttefelt som etableres like ved en historisk bosetting 

(flyfoto fra 1954 viser 4 bygninger ved Kjellmyra).  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt ligger ikke i strandsonen.  
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ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet ligger i ubebygd område. Med bakgrunn i hensynet til fri-

luftsliv, samt store arealreserver frarådes innspillet.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-120 

Forslagsstiller Arve Dragsnes 

Gnr/Bnr (Grunneier) 57/6 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Fritidsboliger (LNF F) og spredt boligbebyggelse 

(LNF B) 

Areal (daa) 70- 90 

Kart dagens situasjon Kart framtidig planlagt situasjon 

I gjeldende KPA er planområdet regulert 

som LNFR- område. Planområdet ligger vest 

for Dragsneset.  

 
Området foreslås brukt til fritidsboliger og 

eventuelt noe boligbebyggelse. Antall 

fritidsboliger og antall helårs boliger er ikke 

oppgitt i innsendt materiale.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Skissert avgrensing av område som inngår i tiltaket omfatter kun areal 

som er registrert som åpen skrinn fastmark i AR5 NIBIO.  
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Naturmangfold  Det er ikke registrert offentlig sikrede naturområder eller lokalt viktig 

naturområder som berøres av forslaget. Det er ikke registrert arter av stor 

eller svært stor forvaltningsinteresse.   

Trafikksikkerhet  Bolig: Nærmeste offentlige veg til planområdet er Dragsnesveien, som er 

en kommunal veg med 80 km/t fartsgrense. Det er ikke registrert 

trafikkulykker langs vegen de siste 10 år. Skoleveg til nærmeste skole for 

eventuelle permanente boliger, vil være mot Dyrøy oppvekstsenter. 

Skolevegen vil ikke være trygg for myke trafikanter på grunn av høyt 

fartsnivå og manglende tilrettelegging for gående/ syklende. Det går 

skolebuss. 

 

Fritidsboliger: For fritidsboliger er ikke skoleveg et relevant tema.  

 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø i eller i umiddelbar 

nærhet til planområdet.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert anlegg eller steder som er viktige for barn og unges 

oppvekstvilkår i området. Avstanden til nærmeste tilrettelagte 

lekeplasstilbud er lang (ca 6 km, i tilknytning til Dyrøy oppvekstsenter). 

Ikke relevant for tema fritidsboliger.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Planområdet inngår i et kartlagt naturområde, men er ikke definert som 

viktig eller svært viktig. Området er egnet som fotturområde, med flere 

turløyper. Det er en utkikksplass på Olberget og kulturlandskap preget av 

sauebeite.   

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det antas at området ikke har offentlig VA- nett. Lokalt VA- system vil 

være aktuelt for å dekke behovet for nye fritidseiendommer.  

Eventuelle fastboende i området vil tilhøre Dyrøy skolekrets. Avstand til 

skolen er ca 6 km, og skolevegen kan ikke regnes som trygg. Det går 

skolebuss. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det mangler adkomstveg til foreslått område for bygging av nye 

fritidsboliger og eventuelt permanente boliger. Ny vegadkomst vil medføre 

naturinngrep i større eller mindre grad.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser i planområdet. Området er 

registrert som åpen skrinn fastmark.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

 I planforslaget argumenteres det med at tiltaket vil bidra til å legge til rette 

for økt vekst og attraktivitet i den gamle kulturgrenda Dragsneset. 

Fritidsboliger vil kunne bidra til slik vekst, men for permanente boliger vil 

store avstander til nødvendige tilbud og mangel på trygg skoleveg være 

utfordringer.  

Vann og 

vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Ingen vannkilder/ vassdrag påvirkes av tiltaket. Tiltaket ligger innenfor 

strandsonen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor rød og gul støysone i støysonekart 

fra Statens vegvesen. Området ligger innenfor sone med 

høy akstomhet med tanke på radon. For fritidsbebyggelse 

kreves ingen spesielle hensyn, mens for boliger må det 

vurderes avbøtende tiltak i byggesak iht. TEK.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle.  

Levevilkår og folkehelse  Området ligger ikke i nærheten av skole/barnehage/butikk. 

Området kan benyttes til friluftsliv.  

Naturrisiko   Ingen spesielle. 
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Anbefaling 

Innstilling  

 

 

 

 

Bolig: Området vurderes ikke som egnet for 

boligbebyggelse, blant annet på grunn av stor avstand til 

servicetilbud, mangel på tilrettelegging for myke 

trafikanters ferdsel med mer. Innspillet frarådes. 

 

Fritidsbolig: Bygging av fritidseiendommer på arealet 

vurderes som mindre problematisk. Området er i dag 

ubebygd. Grunnet store arealreserver i området og i 

kommunen frarådes tiltaket. 

 

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-129 

Forslagsstiller Andreas Krogstad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 48/2 (48/14, 48/15, 48/16, 48/17) 

Dagens arealbruk LNF - Fritidsbolig 

foreslått formål LNF - Fritidsbolig 

Areal (daa) Ca. 12 daa 

Kart gjeldende plan 

 

Kart innspill 

 
Ønsker videreføring av område avsatt til 

LNF FB 4 i gjeldende arealplan.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0  

Landbruk  

 

Består i hovedsak av skrinn fastmark og noe dyrka mark. 

Dyrka mark er liten del av området.  Arealet er utleid til 

beitemark for villsau. 
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Naturmangfold  Det er registrert flere fugler i nærområdet som er i katego-

rien arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Dette er 

vipe, svarthalespove, storspove, svartbak, havørn, berg-

irisk, heipiplerke, gråtrost, fiskemåke, sivspurv og stær.  

Trafikksikkerhet  Det er ikke etablert gang- og sykkelvei i området. Leirvik-

veien er smal, har ÅDT 40 (2017) og fartsgrense 50 km/t. 

Det har vært 4 ulykker med skadegrad lettere skadd på 

Leirvikveien. 

Kulturminner og kultur-

miljø 

 Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturlandskap. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 I dag har dette området spredt bebyggelse, i liten grad til-

rettelagt for barn og unge.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Store natur- og friluftsområder uten tilrettelegging, noen 

stier. Utbygging kan medføre mer forurensing fra støy og 

støv. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann i 200 meters avstand. Privat avløp. 

Infrastruktur/ samferdsel  Leirvikveien: ÅDT 40 og fartsgrense 50 km/t. Nærmeste 

bussholdeplass: Kværnø. 

Næringsarealer 0 Ikke aktuelt  

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Avstanden til skole, barnehage, nærbutikk og post er ca. 

5,5 km – Norddyrøya.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke aktuelt 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy.  

Klimatilpasning  Det er liten fare for skader fra havnivåstigning.  

Levevilkår og fol-

kehelse 

 Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller grunnfor-

hold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er et ønske i planprogrammet at det skal legges til rette for attrak-

tive områder for fritidsboligutbygging i nærhet til sjø og havutsikt, der-

med anses tiltaket som positivt. Innspillet er i tråd med gjeldende plan. 

Avsatt formål tilrådes videreført i planforslag. 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-194 

Forslagsstiller Øivind Haarsaker 

Gnr/Bnr (Grunneier) 57/6 

Dagens arealbruk Fiskerihavn 

foreslått formål Omregulering til fritidsbebyggelse 

Areal (daa)  

Planstatus: Innspill: 

Gjeldende planstatus er reguleringsplan iD: 

1620-200306, Dragsnes Øst, hvor vesentlige 

landbruksområder nå søkes omdisponert til 

utbyggingsformål 

 

 

Endringen av Dragsnes øst innebærer økning 

av antall fritidshusenheter med 20. 

 
Regulerte områder er ikke utbygd fordi bru-

kerne har vært aktive i landbruket. Områdene 

brukes nå som beiteland. Endringsforslag: 

 Nye byggeområder er merket R (Rorbuer) 

og H (hytter). 

 Omdisponere noe av felles friluftsområde i 

vest til naust (N) 

 Omdisponere forretningsområde i nord til 

naust (N) 

 Redusere småbåthavn i nord for å minske 

konflikt med fiskere. (X) 

 Utvide småbåthavnas bredde (T) 

 Fellesareal til ball/lek i nord endres til ror-

buer (R) 

 Omregulering av veg gjennom området er 

nødvendig med de foreslåtte endringene 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk - fiskeri 0 Ikke relevant 



 

  

 

 

 

 
 

 

41 

 

 

 

Landbruk  

 

Områdene som søkes omdisponert til byggeformål berø-

rer i noen grad innmarksbeite og vil med dette redusere 

beitegrunnlaget i området. 

Naturmangfold  Blant andre er Sivstarr og fiskemåse (Nær truet) er regi-

strert innenfor planområdet. 

 

I tillegg er det i Naturbasen registrert et større område 

viktig naturtype, kategorisert som naturbeitemark. I 

2008 angis verdipotensialet til B, men det er behov for 

bedre undersøkelser for å fastslå verdien endelig. Dette 

området berøres særlig med den utvidelsen som ligger i 

forslaget. 

Trafikksikkerhet  Dragsnesveien (Kv20107) går gjennom området. Det er 

ikke registrert ulykker, men vegen ender på Dragsneset 

og har m.a.o. ingen gjennomgangstrafikk. Trafikksikker-

heten ansees dermed som tilstrekkelig.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner in-

nenfor området. Flere bygninger er imidlertid registrert i 

SEFRAK-registeret og må hensyntas i framtidig forvalt-

ning. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Avsatte områder i gjeldende reguleringsplan til lekeom-

råde er ikke opparbeidet.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Foreslått omdisponering er i hovedsak fra beitemark som 

ikke benyttes i friluftssammenheng. Landskapet er likevel 

viktig for folkehelsa og utbygging vil redusere landskaps-

verdien. Det legges opp til naustbygging og flere båtplas-

ser ved å bygge ut småbåthavna. Det er et pluss i folke-

helseperspektiv.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Vannledning ca. 230 meter fra området. Avløpsanlegg må 

etableres i privat regi. 
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Infrastruktur/ samferdsel  Fv. 6468 med direkteavkjørsel til eiendommen 

Næringsarealer  Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Innspillet bygger på ønske om at lokalt forankret næ-

ringsliv kan utvikle seg i tråd med samfunnsendringene. 

Fiskeriene er i endring og turismen er i vekst. Kombina-

sjonen kan være et godt grunnlag for å beholde og ut-

vikle bosettingen i området. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket vil berøre strandlinjen med landfeste og 

flytebrygge. Tiltaket innebærer forankring i sjø og 

potensiell forurensningsfare mtp. utslipp. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen av tiltakene fremmer forurensning. Utbyggingsom-

rådene er fastmark og beite og det er lite sannsynlig at 

tiltakene berører forurenset grunn. 

Klimatilpasning  Hyttene plasseres så langt og høyt fra sjøen at kravene 

satt i DSBs veileder i forhold til stormflo og havnivåstig-

ning blir ivaretatt. Naustene kommer i tilknytning til sjø 

og det forventes at de bygges i en klasse som tåler å 

ligge i denne sonen. 

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil gi flere tilgang til denne delen av Frøya, men 

for allmenheten reduseres arealer for friluftslivsopple-

velse 

Naturrisiko   Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom 

(NVE). Tiltak må dokumenteres må hensynta dette.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Godkjente utbyggingsområder er ikke bygd ut fordi det er 

aktivt landbruk i form av beite på parsellene. 

Det legges også opp til å bygge ut avsatt lekeområde. 

En eventuell endring av reguleringsplan bør gjøres gjen-

nom en omregulering. Innspillet anbefales derfor ikke in-

kludert i planforslaget.  

Formannskapets innstilling   

3.3 Næring 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-5 (16-2312-29) 

Forslagsstiller Odd Øystein Meland  

Gnr/Bnr (Grunneier) 48/1 (Ingeborg Meland) 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Næring og havneområde i sjø 

Areal (daa) 25 

Kart gjeldende plan Kart innspill 

 



 

  

 

 

 

 
 

 

43 

 

 

 

 

 

Det foreligger planer om å deltaljregulere 

eksisterende næringsareal. Ønsker dette 

utvidet for å øke tilgang til opparbeidet 

sjønært næringsareal. Inkluderer havne-

område i sjø.  

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri  Tiltaket er 25 daa sjønært næringsareal og havbruksom-

råde. Det er aktive fiskeplasser i nærheten, men det er 

ikke i konflikt med tiltaket såfremt det ikke er forurensing 

fra næringen på området.  

 

Det er store kamskjellforekomster med verdi svært viktig 

som kan berøres av tiltaket. 

Fiskearter av ulike slag i sjøen utenfor og bør derfor 

vurderes i forhold til utslipp. Det er et utbredelsesområde 

for sjøpattedyr. 

Landbruk  Åpen jorddekt fastmark 

Naturmangfold  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er registrert en rekke truede arter i området. Det er 

ingen direkte konflikt, dette må ses videre på i 

reguleringsplanen for området.   
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Trafikksikkerhet  Leirvikveien har en ÅDT på 40. Det er ikke etablert gang- 

og sykkelvei i området. Det har vært tre ulykker med ska-

degrad lettere skadd. Økt næringsvirksomhet vil gjøre det 

mindre trafikksikkert for barn og unge. Veien er dimensjo-

nert for vogntog opp til 50 tonn.  

Kulturminner og kultur-

miljø 

 Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturlandskap.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Dette kan være et område hvor barn og unge kan opp-

holde seg.  

For stor helling for tilgjengelig strandsone. Større enn 25 

grader helling.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Store turområder uten tilrettelegging. Kan medføre mer 

forurensing fra støy, støv og lukt.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann 50 meter fra området. Privat avløp. 

Infrastruktur/ samferdsel  Fv. 6466: ÅDT 40 og fartsgrense 50 km/t. Veien er dimen-

sjonert for vogntog opp til 50 tonn. Økt næringsvirksomhet 

gir mer belastning på veg. 

Næringsarealer  Større næringsarealer i sammenheng med Leirvikhamna 

anses som positivt og i tråd med planprogrammet.  Inn-

spillet er i tråd med strategi i planprogrammet om å utvide 

eksisterende næringsområder.  

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Utvidelsen kan øke sysselsettingen og bosettingen i områ-

det. Dyrøy med matbutikk og oppvekstsenter ca. 5 km 

unna.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket vil berøre strandlinjen med landfeste og 

flytebrygge. Tiltaket innebærer forankring i sjø og 

potensiell forurensningsfare mtp. utslipp. Inngrep og utfyl-

linger i strandsone anses som negativt. Temaet må om-

handles i regulering av området.  

 

 

 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy. Det kan forekomme utslipp i fjord i forbin-

delse med næring som blir etablert på området. Området ligger i til-

knytning til en viktig fjord for fiskere. Konsekvensen av et eventuelt ut-

slipp vil være stor.  

Klimatilpasning  Eiendommen ligger på en kote fra 0-12 moh. Det er liten fare for ska-

der fra havnivåstigning. Næringstomt som ligger mot sjø må i så fall ha 

faste bygningskonstruksjoner over kote + 3 moh for å unngå springflo. 

Området er værhard og kan oppleve mye vind. 
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Levevilkår og fol-

kehelse 

 Kommunen ønsker å styrke grendene og legge til rette for sjønære næ-

ringsarealer jf. Samfunnsplan, dermed anses dette som positivt for om-

rådet.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller grunnfor-

hold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området i innspillet legger opp til å utvide allerede avsatte nærings-

arealer i Leirvikhamna. Dette er i tråd med strategi i vedtatt planpro-

gram. Området er i dag ubrukt snaumark med tilhørende arealer i sjø. 

Hensynet til naturmangfold i sjø må ivaretas gjennom reguleringsplan.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-78 

Forslagsstiller Reidar Sæther 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/3 

Dagens arealbruk LNFR - FB  

foreslått formål Næring 

Areal (daa) 22 daa 

  

 

Deler av området er opplyst å være i bruk til næ-

ring. Innenfor LNFR-formålet tillates spredt næ-

ringsvirksomhet, tilknyttet gårdsdrift.  

 
Forslagsstiller ønsker å legge til rette for 

‘fremtidige næringsformål’. Mulig bruk til 

langtidsparkering for ferje/hurtigbåtrei-

sende. Evnt. annen næring.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 
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Landbruk  

 

Aktuell tomt er registret med skrinn fastmark (grå) 38,9 daa, jorddekt 

fastmark (grønn) 5,8 daa, innmarksbeite (lys gul) 1,6 daa, fulldyrka 

jord (oransje) 1,8 daa, myr (blå) o,4 daa, og vann (rosa) 0,1 daa 

Tiltaket refererer til en del av tomta, der del av skrinn fastmark og 

fulldyrka jord ikke inngår. Næringstiltak på tomta vil ha konsekvenser 

for arealer for jorddekt fastmark og innmarksbeite.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for artsmangfold ved 

den aktuelle del av eiendommen. I nærområdet er det registrert flere 

truede arter. Nærområdet er bebygd.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Øyavegen i ca. 400 m avstand til fylkesvei 431, ÅDT 240, 

50 km/t. Det er ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er ikke registrert 

trafikkulykker i området de siste 10 årene. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Det ligger en markering i SEFRAK- registeret på (en eller flere av) 

driftsbygningene, dvs. at det er meldeplikt ved rivning.   

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Dyrøy oppvekstsenter har skole (1-7), barnehage, SFO og opparbei-

dede ballbaner, ligger ca. 300 m unna. Nærbutikk ligger 400m unna.  

Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Området ligger innenfor et viktig friluftsområde: Norddyrøya nærtur-

terreng. ‘Turområde med Norddyrøy slipp, en nedsunket båt og rester av ei 

kaie som tilhørte ei not heng, som attraksjoner. Landskapet er kontrastfullt, rundt 

Dyrøyskaget er det en flott odde med utsikt mot storhavet. Kjellmyra og Myra er 

preget av gjengrodd kulturlandskap og det er fortsatt gamle steingarder der.’ 

Det er markert stier gjennom området i kartgrunnlag av området.  

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien), via Seterveien (ca. 180m).  

Holdeplass Dyrøy betjenes av bussrute 420, og ligger ca. 200m unna.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje Mausund-Sula.  

Næringsarealer  Arealet har tidligere blitt brukt til næringsformål; pelsdyroppdrett. Til-

taket vil opprettholde og øke tilgang til næringsarealer uten sjøtilknyt-

ning. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolknings-

utvikling/ struk-

tur 

 Tomta ligger innenfor LNFR-område, ved tettstedet Seter, et lokalmiljø 

med barneskole og fergeanløp. Tiltaket er i tråd med overordnet tett-

stedsstruktur.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt ligger utenfor 100m avstand til strandsonen.  
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ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet oppgir ‘næring’ som ønsket formål. Forslagsstiller ønsker å 

benytte arealet til langtidsparkering, eventuelt etablering for f.eks. 

entreprenører. Området har tidligere blitt benyttet til pelsdyropp-

drett. Tiltaket vil opprettholde og øke arealet for næring uten sjøtil-

knytning i tråd med samfunnsplan og vedtatt planprogram.  

Innspillet tilrådes.   

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-85 

Forslagsstiller Atle Arve Kvern 

Gnr/Bnr (Grunneier) 54/1 

Dagens arealbruk LNFR og friluftsområde 

foreslått formål Næring 

Areal (daa) 2 daa 

  

 
Området er i dag avsatt til LNF. Grenser til 

avsatt næringsområde.   

Markert område er ikke bebygd. Omkringlig-

gende område har opparbeidet vei fram til 

næring i øst, med tilhørende havn.   

 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for ny la-

gerhall for omlasting av varer/kjølevarer.  

 

Videre beskrivelse av virksomhet og antall 

plasser er ikke oppgitt.  
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Aktuell tomt er registrert med skrinn fastmark (grå).   

Naturmangfold  Det er registrert område for artsmangfold ved den aktu-

elle eiendommen: 2 svært viktige naturtyper: ‘Frøya 

nord’ - Store kamskjellforekomster og ‘Rundt Frøya’ 

(skjellsand). 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra fylkesvei 431 (Dyrøyveien) med ÅDT 640 

(fartsgrense 50 km/t), adkomstvei (ca. 150 m).  

Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er siste 

10 år registrert en trafikkulykke med lettere skade på fv. 

ved Kvernøystraumen. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Tettstedet Seter, med skole, barnehage og idrettsbaner 

ligger ca. 1 km unna. Tiltaket berører ikke barn og unges 

oppvekstsvilkår.   

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert som viktig friluftsområde: 

Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, småbåter, 

fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, eggsanking, 

bærplukking og havørnsafari. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst fra fv. 431 (Dyrøyveien), via adkomstvei (ca. 

150 m). Nærmeste holdeplass er Dyrøy og betjenes av 

bussrute 420, og ligger ca. 500m unna. Dyrøy anløpes av 

hurtigbåt og ferje til Øyrekka.   

 

Næringsarealer  Utvidelse av eksisterende næringsareal. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger i/ved LNF-område. Utvidelse av næringsom-

råde er i tråd med overordna planer. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket kan øke hyppigheten av båter inn til kai.    

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon og bygg 

må forholde seg til krav stilt i TEK.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 
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Anbefaling 

Innstilling  Det er snakk om en utvidelse av dagens næringstomt for å få plass 

til en lagerhall. Dette er i tråd med strategi om utvidelse av eksiste-

rende næringsområder i vedtatt planprogram. Det anbefales at tilta-

ket kan gjennomføres. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-164 

Forslagsstiller Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS (på vegne 

av Mats Ove Vaagø) 

Gnr/Bnr (Grunneier) 55/1 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Næring 

Areal (daa) 4,6 

Kart dagens situasjon Kart framtidig planlagt situasjon 

Området er regulert til LNFR, og brukes delvis 

til villsaubeite per i dag.  

 

Nord for planområdet er det i KPA avsatt areal 

for LNFR med spredt bolig, fritids og 

næringsbebyggelse.  

 

 
 

Det planlegges å regulere området som 

næringsareal, for å kunne oppføre lager. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Ikke relevant. 

Landbruk  Området er registrert som myr i AR5 fra NIBIO. Det er opplyst om at 

området delvis brukes til villsaubeite.  

Naturmangfold  Planområdet er ikke registrert som viktig naturområde. Det er ikke 

registrert arter av forvaltningsinteresse på området.  
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Trafikksikkerhet  Området vil betjenes via ny avkjørsel fra Dyrøyvegen (fv 6466). 

Fartsgrensen på Dyrøyvegen er 40 km/t forbi planområdet og sannsynlig 

område for ny avkjørsel. Det er ikke registrert ulykker med personskade på 

Dyrøyvegen de siste 10 år (NVFB). Det er ikke etablert tilbud for gående og 

syklende langs denne delen av Dyrøyvegen.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ingen registrerte kulturminner.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket ligger ikke nær eksisterende boligbebyggelse, og vurderes ikke å 

ville ha innvirkning på barn og unges oppvekstvilkår.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Planområdet ligger i ytterkanten av det viktige nærturterrenget 

Breivikhaugene. Området har høy lokal bruksfrekvens som blant annet 

fotturområde. Rett sør for planområdet er det registrert en sti innover i 

nærturterrenget. Det er oppgitt at utformingen av næringsområdet vil 

tilpasses ut fra hensyn til turstien.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at området ligger ca 50 m fra offentlig VA- anlegg.   

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det mangler adkomst til området fra fv 6466. Adkomst vil kreve ny 

avkjørsel fra fv 6466. Denne må utformes slik at krav til frisikt 

tilfredsstilles.  

Næringsarealer  Tiltaket vil gi tilskudd av nytt næringsareal i området, og kan være med på 

å styrke eksisterende virksomhet i nærheten. Nyskapt trafikk til 

næringsarealet vil ikke belaste eksisterende boligområder.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser i planområdet.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

 Næringsområdet vil få god tilgang fra hovedvegnettet i området, og 

lokaliseringen legger til rette for å kunne betjene maritim virksomhet i 

nærheten.  

Vann og 

vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Ingen spesielle forhold registrert.  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket vil gi noe økt trafikk lokalt, men dette vil ikke 

påvirke boliger eller andre støy- og støyfølsomme områder.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle forhold registrert. 

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket ligger i utkanten av et område som er registrert 

som lokalt viktig utfartsterreng. Det må sikres at sti sør 

som området som leder til utfartsterrenget ikke påvirkes av 

tiltaket.  

Naturrisiko   Ingen spesielle forhold registrert.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket ligger i utkanten av et viktig turterreng, men det er 

forutsatt at planleggingen av tiltak opprettholder 

eksisterende sti inn mot området. Innspillet vil øke 

tilgangen til næringsarealer. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   
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3.4 Sjørelaterte formål og andre kombinerte forhold 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-73 

Forslagsstiller Frøya Kystlag 

Gnr/Bnr (Grunneier) 61/45 

Dagens arealbruk Ikke bebygd, LNFR og sjøområde  

foreslått formål Småbåthavn 

Areal (daa) 2 daa 

  

 
Området er i dag regulert LNFR og Sjøareal.  

Markert område er ikke bebygd, men har en 

liten flytebrygge i sjø. Omkringliggende om-

råde har opparbeidet vei fram til et naust/la-

ger, med flere slipper for båt til sjø (område 

for utsetting av båt), samt et naust med 

brygge/flytebrygge uten veiforbindelse.  

 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for privat 

småbåtanlegg i sjø for kystlagets virksomhet.  

 

Kystlaget har behov for liggeplasser, samt ad-

komstmulighet med båt til sitt anlegg. 

Videre beskrivelse av virksomhet og antall plas-

ser er ikke oppgitt.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Aktuell tomt er registrert med skrinn fastmark (grå).   

Naturmangfold  

 

Det er registrert område for artsmangfold ved den aktuelle eiendommen: 

2 svært viktige naturtyper: ‘Frøya nord’ - Store kamskjellforekomster 

(området er markert helt inntil strandlinjen), og ‘Rundt Frøya’ (skjell-

sand).  

Tiltaket vil medføre forankring på sjøbunnen, og kan gi lokalt utslipp til 

sjø, se forurensning.  
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Trafikk-sikker-

het 

 Adkomst fra fylkesvei 431 (Dyrøyveien) med ÅDT 640 (fartsgrense 50 

km/t), via traktorvei (ca. 300 m).  

Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er siste 10 år registrert 

en trafikkulykke med lettere skade på fv. ved Kvernøystraumen, ca. 

500m sør for avkjørsel til traktorveg. 

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tettstedet Seter, med skole, barnehage og idrettsbaner ligger ca. 1 km 

unna. Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstvilkår.   

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Norddyrøya Turområde 

med Norddyrøy slipp, en nedsunket båt og rester av ei kaie som tilhørte 

ei not heng som attraksjoner. Landskapet er kontrastfullt, rundt Dyrøy-

skaget er det en flott odde med utsikt mot storhavet. Kjellmyra og Myra 

er preget av gjengrodd kulturlandskap og det er fortsatt gamle steingar-

der der.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet ved avkjørsel fra fv. 

Tiltaket trenger VA-tilknytning og renovasjon (mottak latrineavfall og 

spesialavfall).  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Adkomst fra fv. 431 (Dyrøyveien), via traktorvei (ca. 300 m). Nærmeste 

holdeplass er Dyrøy og betjenes av bussrute 420, og ligger ca. 200m 

unna. Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje til Øyrekka.   

Tiltaket trenger adkomst med bil og båtopptrekk.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressur-

ser 

 Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvik-

ling/ struktur 

 Tomta ligger i/ved LNF-område. Etablering av ny småbåthavn i området 

er i tråd med kommunens strategi om større samlede småbåtanlegg.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket gjelder småbåthavn i sjø, og vil ha virkninger for andel uberørt 

strandlinje. Tiltaket vil medføre forankring i sjø og potensielt utslipp, se 

tema forurensning.   

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon og bygg 

må forholde seg til krav stilt i TEK.  

Småbåthavner kan gi lokale utslipp til sjø.  

Klimatilpasning  Tiltaket innebærer konstruksjoner og forankring i sjø og 

berøres av fremtidig havnivåstigning og stormflo, med 

ekstremvær (vind) og må dimensjoneres for å tåle på-

kjenningene, jf. TEK.   
Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 
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Anbefaling 

Innstilling  Småbåthavn:  

Dette er snakk om en nyetablering av småbåthavn, og ikke en utvi-

delse av eksisterende. Frøya Kystlag gir få opplysninger om omfang 

av båtplasser og planer for virksomheten. Innspillet legger til rette 

for økt virksomhet for Frøya Kystlag og deres aktiviteter. Innspillet 

tilrådes derfor.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-101 (Dyrøy) 

Forslagsstiller Advokatfirmaet Stockholm Svendsen AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 50/11 

Dagens arealbruk Naust 

foreslått formål Småbåthavn  

Areal (daa) 5 

 

 

Sjøarealet er uregulert. Landareal er Naust 

og reguleringsplan for Dyrøy fergeleie.  

 

Hele bukta øst for Sæterholmen ønskes utlagt 

til Privat småbåthavn. Resterende del av bukta, 

som ikke er avmerket som SBH i vedlagte kart 

må inngå i endring i reguleringsplan for Dyrøy 

fergeleie. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk 0 Ikke relevant 

Naturmangfold  Sjøarealet er registrert som naturtype av svært viktig 

verdi. Naturtype kamskjell. Lengre ute er det registrert 

skjellsand. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra fylkesvei 431 Dyrøyveien (ÅDT 240). Fylkes-

vei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det antas at små-

båthavn skal bruke p-plass i tilknytning til Dyrøy ferge-

leie.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

0 Ikke relevant. 
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Folkehelse/ Friluftsliv  Området er registrert viktig friluftsområde: Skjærgården 

fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde egnet 

for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting av 

rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og hav-

ørnsafari. 

Småbåthavn anses ikke å komme i konflikt med friluftsli-

vet ettersom båtaktivitet er en stor del av friluftsaktivite-

ten i området i dag. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien), via Seterveien (ca. 

180m). Holdeplass Dyrøy betjenes av bussrute 420, og 

ligger ca. 200m unna.  Dyrøy anløpes av hurtigbåt og 

ferje Øyrekka. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Felles anlegg for båter fremfor spredt utbygging er hen-

siktsmessig for ikke å privatisere strandsona.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket gjelder småbåthavn i sjø, og vil ha virkninger for 

andel uberørt strandlinje. Tiltaket vil medføre forankring i 

sjø og potensielt utslipp, se tema forurensning.   

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Landarealet ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. Småbåthavner kan gi lokale utslipp til sjø.  

Klimatilpasning  Tomta ligger i tilknytning til sjø og berøres av fremtidig 

havnivåstigning og stormflo. Dette må hensyntas i di-

mensjoneringen av småbåthavna.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Etablering av småbåthavn er i tråd med kommunens 

overordnete prinsipper om å legge til rette for større 

samlede anlegg for småbåthavner.  

Området er i dag bebygd med naust og flytebrygge og vil 

bidra til fortetting av sjørelaterte formål. Innspillet er i 

tråd med nærliggende strukturer og vil ikke bidra til yt-

terligere privatisering i strandsonen. Innspillet tilrådes 

derfor. 

Formannskapets innstilling   
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rkivsaksnr. 16-2312-121 

Forslagsstiller Kåre Kværnø 

Gnr/Bnr (Grunneier) 59/2 

Dagens arealbruk Naustområde og sjø  

foreslått formål Småbåthavn 

Areal (daa) Ca. 14 daa 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 
Sjøarealet er uregulert. Landareal er re-

gulert til naust i kommuneplanen. 

 
Forslagsstiller ønsker å legge til rette for etable-

ring av småbåthavn ved at hele havneområdet 

utenfor hans eiendom reguleres som småbåthavn.  

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Utsnitt av aktuell tomt er registrert med skrinn fastmark 

(grå) og sjø. 

Tiltaket ligger i et ellers bebygd område.  

Naturmangfold  Området i sjø er registrert som viktige naturtyper Skjell-

sand og har større kamskjellforekomster. Det er regi-

strert en rekke arter av særlig stor forventningsverdi og 

stor forventningsverdi ved den aktuelle del av eiendom-

men. Nærområdet er bebygd.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Båtvikveien i ca. 200 m avstand til fylkesvei 

6466, ÅDT 590, 50 km/t. Fylkesvei har ikke etablert 

gang-/sykkelveg. Båtvikveien er lokalveg og skoleveg, 

uten gangareal, og er ikke asfaltert. Det er ikke registrert 

trafikkulykker i området de siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 1 km unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 

1km unna. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting 

av rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og 

havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd nærområde.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   
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Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 6466 (Øyaveien), via Seterveien (ca. 200 

m).  

Holdeplass Dyrøy betjenes av bussrute 420, og ligger ca. 

800 m unna. 

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje til Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor naust og sjøområde, og ligger tett 

på fritidsbebyggelse. Tiltaket er i tråd med overordnet 

tettstedsstruktur. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen, men vil ikke 

privatisere strandsonen noe mer enn naustbebyggelsen 

som allerede er regulert.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Småbåthavner kan gi lokale utslipp til sjø.  

Klimatilpasning  Tomta ligger i tilknytning til sjø og berøres av fremtidig 

havnivåstigning og stormflo.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  En utvidelse av småbåthavn er i tråd med kommunens overordnete 

prinsipper om å legge til rette for småbåthavner framfor spredt 

naustbebyggelse. Dette er i tråd med omkringliggende strukturer. 

Innspillet tilrådes derfor.  

 

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-154 

Forslagsstiller Andreas Krogstad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 48/2 Leirvikhavn - Andreas Krogstad 

Dagens arealbruk LNFR og sjø 

foreslått formål Småbåthavn 

Areal (daa) Ca. 44 

Kart gjeldende plan 

 
Området er i dag avsatt til flerbruksformål i 

sjø.  

Kart innspill 

 
Forslagsstiller ønsker å legge til rette for små-

båthavn for fastboende og hyttefolk.  
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri  Småbåthavn foreslås i område uten anlegg for havbruk og 

fiskeri 

Landbruk 0 Ikke aktuelt 

Naturmangfold  Det er registrert flere fugler i nærområdet som er i katego-

rien arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Dette er 

vipe, svarthalespove, storspove, svartbak, havørn, berg-

irisk, heipiplerke, gråtrost, fiskemåke, sivspurv og stær.  

Trafikksikkerhet  Det er ikke etablert gang- og sykkelvei i området. Leirvik-

veien er smal, har ÅDT 40 (2017) og fartsgrense 50 km/t. 

Det har vært 4 ulykker med skadegrad lettere skadd på 

hele Leirvikveien til Dyrøyveien. 

Kulturminner og kultur-

miljø 

 Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturlandskap. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 I dag har dette området spredt bebyggelse, i liten grad til-

rettelagt for barn og unge.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Store natur- og friluftsområder uten tilrettelegging, noen 

stier. Utbygging kan medføre mer forurensing fra støy og 

støv. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 200 meter 

Infrastruktur/ samferdsel  Leirvikveien: ÅDT 40 og fartsgrense 50 km/t. Nærmeste 

bussholdeplass: Kværnø. 

Næringsarealer 0 Ikke aktuelt  

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Avstanden til skole, barnehage, nærbutikk og post er ca. 

5,5 km – Norddyrøya.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket gjelder småbåthavn i sjø, og vil ha virkninger for 

andel uberørt strandlinje. Tiltaket vil medføre forankring i 

sjø og potensielt utslipp, se tema forurensning.   

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy. Småbåthavner kan gi lokale utslipp til sjø.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og fol-

kehelse 

 Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller grunnfor-

hold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Etablering av større småbåthavn er i tråd med kommunens overordnete 

prinsipper om å legge til rette for småbåthavner framfor spredt utbyg-

ging. Innspillet har sammenheng med foreslått område for fritidsbebyg-

gelse. Fritidsbebyggelse er ikke tilrådd. Behovet for en større småbåt-

havn i området synes derfor å ikke være til stede. Innspillet frarådes 

derfor.  

 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-155 

Forslagsstiller Kjell Englund 

Gnr/Bnr (Grunneier) 61/19, 61/5 

Dagens arealbruk LNFR. 

foreslått formål Andre typer bebyggelse og anlegg. Sjølending 

Areal (daa) Ca. 2,2 

Dagens situasjon Forslag til arealbruk 

 
Området er i dag ikke bebygd, men ligger i 

en bebyggelsesstruktur med spredt bolig og 

fritidsbebyggelse og naust. Nærområdet er 

regulert med LNFR.  

 

 
Det er et ønske om å regulere området til 

andre typer bebyggelse og anlegg.   

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Utsnitt av aktuelt område er registret med skrinn fast-

mark (grå) og noe innmarksbeite (gult).  

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for arts-

mangfold ved den aktuelle del av eiendommen. I nærom-

rådet er det registrert flere arter av særlig stor og stor 

forvaltningsinteresse. Nærområdet er bebygd.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Holaveien via fylkesvei 431, ÅDT 240, 50 

km/t. Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er 

registrert en trafikkulykke i området de siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 1,2 km unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 

1,1 km unna.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting 

av rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og 

havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd nærområde. Det er 

viktig at den ytterste strandsonen holdes tilgjengelig for 

allmennheten, for utforsking og aktiviteter. Tiltaket kan 
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begrense allmennhetens tilgang til turområder og strand-

sone. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst fra Holaveien via fv. 431 (Dyrøyveien). Holde-

plass Dyrøy betjenes av bussrute 420, og ligger ca. 1 km 

unna.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje til Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, utenfor tettstedet Se-

ter, et nærområde med barneskole og fergeanløp. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket ligger innenfor strandsonen. 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Den aktuelle tomten ligger innenfor LNFR. Etablering av naust in-

nenfor disse tomtene viderefører omkringliggende naustbebyggelse. 

Dette vil være i tråd med overordna intensjon. Innspillet tilrådes. 

 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-177 

Forslagsstiller Helge A. Stranden 

Gnr/Bnr (Grunneier) 56/20 

Dagens arealbruk LNFR. 

foreslått formål Andre typer bebyggelse og anlegg. Sjølending 

Areal (daa) Ca. 27,5 

Dagens situasjon Forslag til regulering 

 

Området er i dag delvis bebygd, og ligger i en 

bebyggelsesstruktur med spredt bolig og fri-

tidsbebyggelse og naust. Nærområdet er re-

gulert med LNFR.  

 

Det er et ønske om å opprettholde dagens re-

gulering i KPA.    

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk   

 

Utsnitt av aktuelt område er registret med skog (grønt), skrinn 

fastmark (grå), bebygd område (rosa) og innmarksbeite (gult).  
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Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for artsmangfold 

ved den aktuelle del av eiendommen. I nærområdet er det regi-

strert flere arter av særlig stor og stor forvaltningsinteresse. Nær-

området er bebygd.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Holaveien via fylkesvei 431, ÅDT 240, 50 km/t. Fylkes-

vei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er registrert en trafikk-

ulykke i området de siste 10 årene.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges opp-

vekst-vilkår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger ca. 3400 

m unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 1100 m unna,  

Folkehelse/ Frilufts-

liv 

 Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjærgården fra 

Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde egnet for familieakti-

viteter, småbåter, fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, 

eggsanking, bærplukking og havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd 

nærområde. Det er viktig at den ytterste strandsonen holdes til-

gjengelig for allmennheten, for utforsking og aktiviteter. Tiltaket 

kan begrense allmennhetens tilgang til turområder og strandsone. 

Kommunale tjenes-

ter/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ sam-

ferdsel 

 Adkomst fra Holaveien via fv. 431 (Dyrøyveien). Holdeplass Dyrøy 

betjenes av bussrute 420, og ligger ca. 1000 m unna.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje til Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvik-

ling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, utenfor tettstedet Seter, et 

nærområde med barneskole, butikk og fergeanløp. 

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

 Tiltaket ligger innenfor strandsonen. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Den aktuelle tomten ligger innenfor LNFR. Etablering av naust in-

nenfor disse tomtene viderefører omkringliggende naustbebyggelse. 

Dette vil være i tråd med overordna intensjon.  

Innspillet er i tråd med gjeldende arealplan. Innspillet tilrådes og 

formålet videreføres.  

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-203 

Forslagsstiller John Arne Tørum 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/8 

Dagens arealbruk Naust  

Foreslått formål Rorbu/servicebygg 

Areal (daa) 0,3 

Kart dagens situasjon  

 
 

 
Ønsker å endre reguleringsplanen 

 

Anbefaling 

Innstilling  Reguleringsplan gjelder for området. Det må søkes om en 

reguleringsendring.  

Formannskapets innstilling   
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3.5 Offentlige formål  

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-131 

Forslagsstiller Frøya kommune 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/43 m.m.  

Dagens arealbruk Ikke bebygd, regulert LNFR, LNFR spredt bolig- 

fritids- og næringsbebyggelse og offentlig eller 

privat tjenesteyting 

foreslått formål offentlig eller privat tjenesteyting 

Areal (daa) Ca. 30 daa 

Dagens situasjon Innspill 

 

Dyrøy oppvekstsenter er regulert til offentlig 

eller privat tjenesteyting. Deler av området 

er i dag ikke bebygd, men ligger i en bebyg-

gelsesstruktur med spredt og tett bolig- be-

byggelse. Nærområdet er regulert med 

LNFR-FB 6, bo.  

 
Det er ønskelig å vurdere om avsatt område til  

Dyrøy oppvekstsenter er stort nok for fremti-

dige behov.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Utsnitt av aktuell tomt er registrert med skrinn fastmark 

og bebygd område. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for arts-

mangfold ved den aktuelle del av eiendommen. I nærom-

rådet er det registrert flere arter av særlig stor og stor 

forvaltningsinteresse. Nærområdet er bebygd.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra fylkesvei 431, ÅDT 240, 50 km/t og Seter-

veien. Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er 

ikke registrert trafikkulykker i området de siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Det er positivt for området at Dyrøy oppvekstsenter med 

opparbeidede ballbaner, utvides. Nærbutikk ligger langs 

Dyrøyveien, ca. 250 m unna. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting 
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av rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og 

havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd nærområde. Det er 

viktig at den ytterste strandsonen holdes tilgjengelig for 

allmennheten, for utforsking og aktiviteter. Tiltaket vil i 

liten grad begrense allmennhetens tilgang til turområder 

og strandsone. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien). Holdeplass ligger rett 

ved og betjenes av bussrute 420.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje til Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, men innenfor tettste-

det Seter, et nærområde med fergeanløp. Tiltaket er i 

tråd med overordnet struktur.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området avsatt til offentlig tjenesteyting rundt Dyrøy oppvekstsen-

ter synes tilstrekkelig til vedtatt utbygging og eventuelle fremtidige 

behov utover det. Innspillet tilrådes ikke. Avsatt areal i gjeldende 

plan opprettholdes.  

 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-145 D 

Forslagsstiller Frøya kommune/VA 

Gnr/Bnr (Grunneier) 55/8 Anne Karin Lindstad 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Nytt avløpsrenseanlegg Dyrøy 

Areal (daa) Uklart (ca. 0,5 daa) 

  

 
Området er i dag avsatt til LNF i kommunepla-

nen og grenser til kommunal veg og boligom-

råde. 

Areal for avløpsrenseanlegg Dyrøya. Grunnen 

den eksisterende kommunale slamavskilleren 

står på i dag (G55/8) er ikke regulert til form-

ålet eller eid av Frøya kommune. Det kan bli 

behov for fremtidig oppgradering av dette an-

legget.   

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Arealet ligger på åpen fastmark egnet for beite. 

Naturmangfold  Ingen spesielle registreringer i området 

Trafikksikkerhet  Aktuelt område ligger i enden av atkomstveg til boliger. 

Drift av anlegget må hensynta dette. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området inngår i strandsonen nord-øst på Dyrøy og lig-

ger til boligområdet. Ingen spesiell tilrettelegging på til-

taksområdet. Tiltaket privatiserer ikke og påvirker derfor 

i liten grad bruk av nærliggende områder. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området inngår i strandsonen nord-øst på Dyrøy og lig-

ger til boligområdet. Begrenset anlegg vil neppe ha kon-

sekvenser for friluftslivet 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Tiltaket bygger ut kommunal infrastruktur. Atkomst via 

kommunal veg (Kv20121) Myrhaugveien. 
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Infrastruktur/ samferdsel 0 Ikke relevant 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Tilgren-

sende område er regulert til boligformål. 

Tiltaket er infrastrukturtiltak rettet mot etablert bebyg-

gelse i området. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant.  

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen spesielle. Utbygging og utslipp må skje i tråd med 

forskrifter. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket lar seg gjennomføre uten konflikt med andre in-

teresser. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   
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3.6 Andre formål 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-178 

Forslagsstiller Knut Wågø 

Gnr/Bnr (Grunneier) 48/2 - Andreas Krogstad 

Dagens arealbruk LNFR – Beiteområde for villsau 

foreslått formål Hensynssone landskap og friluftsliv 

Areal (daa) 100 

Kart gjeldende plan 

 

Leirvikhamn er lokalisert 5 kilometer sør for 

Norddyrøy. Området er i store deler regulert 

til LNFR. 

Kart innspill 

 

Det er ønskelig å bevare dette området som 

landbruk- og friluftsområde.  

Området benyttes i dag som rekreasjonsom-

råde for grenda og beiteområde for villsau. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0  

Landbruk  Består i hovedsak av skrinn fastmark. Hele arealet er utleid 

til beitemark for villsau. 

Naturmangfold  Det er registrert flere fugler i nærområdet som er i katego-

rien arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Dette er 

vipe, svarthalespove, storspove, svartbak, havørn, berg-

irisk, heipiplerke, gråtrost, fiskemåke, sivspurv og stær.  

Trafikksikkerhet  Det er ikke etablert gang- og sykkelvei i området. Leirvik-

veien er smal, har ÅDT 40 (2017) og fartsgrense 50 km/t. 

Det har vært 4 ulykker med skadegrad lettere skadd på 

hele Leirvikveien til Dyrøyveien. 

Kulturminner og kultur-

miljø 

 Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturlandskap. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 I dag har dette området spredt bebyggelse, i liten grad til-

rettelagt for barn og unge. Tiltaket vil bidra til å opprett-

holde et stort natur- og friluftsområde.   

Folkehelse/ Friluftsliv  Store natur- og friluftsområder uten tilrettelegging, noen 

stier. Tiltaket ivaretar dette. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Ikke relevant. 
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Infrastruktur/ samferdsel  Leirvikveien: ÅDT 40 og fartsgrense 50 km/t. Nærmeste 

bussholdeplass: Kværnø. 

Næringsarealer 0 Ikke aktuelt  

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser. 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Avstanden til skole, barnehage, nærbutikk og post er ca. 

5,5 km – Norddyrøya.  

Vann og vassdrag 0 Ikke aktuelt 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og fol-

kehelse 

 Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller grunnfor-

hold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det anses som positivt å bevare et område som i dag benyttes til beite-

område og rekreasjon. Dette innspillet må ses i sammenheng med inn-

spill om å bygge ut felt for fritidsboliger i området (16/2312-9). Fritids-

boliger ble frarådet med bakgrunn i landbruks- og fritidsinteresser. 

Gjennom å opprettholde området til LNF vil disse interessene ivaretas. 

Innspillet tilrådes.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 



Oppsummering innspill Dyrøy krets 
 

Referanse i 
kart 

Ref. nr. Innstilling Annet Sidetall 
KU/ROS 

Bolig 

16/2312-16 RKWWEW Nei Reguleringsplan videreføres. s. 7 

16/2312-65  Nei  s. 8 

16/2312-75 VJ5EQN Ja  s. 10 

16/2312-77 CVDMD7 Ja  s. 12 

16/2312-82 WRAX82 Ja  s. 15 

16/2312-108 TXDGBH Nei  s. 16 

16/2312-122  Delvis  s. 19 

16/2312-147 6E2ZMS Ja  s. 21 

16/2312-157 EH4JPQ Delvis  s. 23 

16/2312-185 CR7WYA Ja  s. 25 

16/2312-199 WINPV7 Nei I tråd med gjeldende plan. s. 27 

16/2312-204 VQPB7I Nei  s. 29 

Fritidsbolig 
16/2312-9 ATATT3 Nei  s. 31 

16/2312-80 GGWFVP Nei  s. 33 

16/2312-83 KMF3HD Nei  s. 34 

16/2312-120  Nei  s. 36 

16/2312-129 6NV74I Nei I tråd med gjeldende plan.  s. 38 

16/2312-194 3KJZH5 Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 40 

Næring 
16/2312-5/29 JQ3PJ2 Ja  s. 42 

16/2312-78 HKA764 Ja  s. 45 

16/2312-85 NQ6CVH Ja  s. 47 

16/2312-164 BVIPQC Ja  s. 49 

Sjørelaterte formål og andre kombinerte formål 
16/2312-73 EIUGNT Ja  s. 51 

16/2312-101 NNFXI2 Ja  s. 53 

16/2312-121  Ja  s. 55 

16/2312-154 QVR25B Nei  s. 56 

16/2312-155  Ja  s. 58 

16/2312-177  Nei I tråd med gjeldende plan.  s. 60 

16/2312-203 U4EJTC Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 62 

Offentlige formål 
16/2312-131 8BI2HH Nei  s. 63 

16/2312-145D  Ja  s. 65 

Andre formål 
16/2312-178 TM4ZQV Ja  s. 67 

 



P

16-2312-8

6-8
boliger

3-5
hytter

16-2312-9

16-2312-16

16-2312-16

Videreføring
av
godkjent
regplan

16-2312-65
Sjøhus 4 stk

16-2312-65

16-2312-65

16-2312-73
Småbåthavn

16-2312-75

1 enhet

16-2312-77
1 enebolig

16-2312-79

16-2312-80

16-2312-82

16-2312-91

16-2312-101

16-2312-108
3-5 enheter

16-2312-113
5
enheter

16-2312-120

Fritidsboliger,
kanskje
bolig

16-2312-121

Småbåthavn

16-2312-122

Boliger og
fritid

16-2312-122
To boliger

16-2312-122
4
fritidsboliger

16-2312-122
Naust/
sjøhus

16-2312-122

Naust/
sjøhus

16-2312-122

Naust/ sjøhus

16-2312-129
4 enheter

16-2312-9

16-2312-147

(16-2312-154)

16-2312-155

Naust

16-2312-157

16-2312-157

16-2312-157

16-2312-157

16-2312-177
5 boliger

16-2312-178

Hensynssone
friluftsliv

16-2312-185

2 enheter

16-2312-199
adkomst
til bolig

16-2312-203
rorbu/service

16-2312-204

16-2312-131

Bolig/fritid

Naust

Småbåthavn

16-2312-85

16-2312-145D

16-2312-83

4-8 enheter
fritidsbolig

Reguleringsendring
Ca 20 fritidsboliger+
naust

16-2312-194

utvidelse av
16-2312-131
eller 157

2 -3
enheter

2 enheter

2 enheter 16-2312-83

BA6

LSF3

LSF4

LS2

BKB12

BAB11

BN16

o_BAB6

Tjønnøya

Norddyrøya

Setra

Dragsneset

Sørdyrøya

Skjel vi ka

Au ka

Lei rvi ka

G u rsvi kd al en

Kartet viser alle registrerte innspill til rullering av kommuneplanens
arealdel i 201 8 .
Det forenklede bakgrunnskartet viser gjeldende LNF-område r
(Landbruk Natur og Friluftsliv), omriss av gjeldende
reguleringsplaner, veier og noen stedsnavn

0 50 100 150 200 250 m

Datakilde: Frøya kommune/Geonorge 201 8
Kartprodusent: Kart og oppmåling, Frøya kommune

Planavgrensning

Grense for arealformål

Felles for kommuneplan PBL 1 985 og 2008

Veier

Boligbebyggelse

Tjenesteyting

Andre typer bebyggelse (sjøhus, naust)

LNFR-areal, spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse

LNFR-areal

Kombinert bebyggelse og anlegg

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Kommuneplan-Hensynsoner (PBL2008 §1 1 -8)

Fremtidig

Landbruks-,natur- og friluftsformål

I n n spil l til kom m u n epl an en s areal del - Dyrøy, al l e in n spil l .

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - nåværende

Bebyggelse og anlegg

Fritidsbebyggelse

Næringsbebyggelse

Veg

Havn

LNFR-areal ,Spredt boligbebyggelse

LNFR-areal ,Spredt fritidsbebyggelse

Småbåthavn

Angitthensynsone - Hensyn friluftsliv

Planens begrensning



E

C

SBH

SBH

LNF F 2

SH

LNF FB 5

LNF B 2

LNF B 4

LNF B 4

LNF FB 6

LNF F 3

F9

SBH

SBH

H910

LNF
FB

2

1620198002

H910

H910

1620200302

1620200501

LNF FB 3

LNF FB 5

LNF B 3

H910

1620200306

LNF FB 3

LNF FB 3

LNF FB 3

LNF FB 4

LNF FB 4

SBH

LNF FB 6

LNF F 3

LNF FB 6

LNF FB 4

SBH

LNF FB 6

DYRØY OPPVEKSTSENTER

1620200904

H910

UB 9

UB 9

LNF FB 4

1620199001

H910

LNF F 5

ID 1620200102

H910

SBH

LNF B 4

LNF B 4

LNF F 4

LNFF 6

11 Dyrøysvaet F

FH Ørnflaugvågen

FH Sætervågen

UB 8

16-2312-73

Småbåthavn

16-2312-75/82/147/157/185

16-2312-77
1 enebolig

16-2312-78

16-2312-101

16-2312-121

16-2312-122

16-2312-155

Naust

16-2312-85

16-2312-145D

16-2312-164

16-2312-5/29

Småbåthavn

Tjønnøya

Norddyrøya

S etra

Dragsneset

Sørdyrøya

Skjel vi ka

Au ka

Lei rvi ka

G u r s vi k d a l en

Kartet viser innspill til rullering av kommuneplanens arealde l i 201 8, og eksisterende kommuneplan. Innstilling til
Formannskapet.
Det forenklede bakgrunnskartet viser gjeldende LNF-område r (Landbruk Natur og Friluftsliv), omriss av gjeldende
reguleringsplaner, veier og noen stedsnavn

0 50 100 150 200 250 m

Datakilde: Frøya kommune/Geonorge 201 8
Kartprodusent: Kart og oppmåling, Frøya kommune

Planavgrensning

Grense for arealformål

Felles for kommuneplan PBL 1 985 og 2008

Veier

Boligbebyggelse

Tjenesteyting

Andre typer bebyggelse (sjøhus, naust)

LNFR-areal, spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse

LNFR-areal

Kombinert bebyggelse og anlegg

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Kommuneplan-Hensynsoner (PBL2008 §1 1 -8)

Fremtidig

Landbruks-,natur- og friluftsformål

I n n sp i l l ti l kom m u n ep l an en s areal d el - D yrøy, i n n sti l l i n g ti l F orm an n skap et

Bebyggelse og anlegg

Fritidsbebyggelse

Næringsbebyggelse

Veg

Havn

LNFR-areal ,Spredt boligbebyggelse

LNFR-areal ,Spredt fritidsbebyggelse

Småbåthavn

Angitthensynsone - Hensyn friluftsliv

Planens begrensning

Boligbebyggelse

Forretning

Tjenesteyting

Fritids- og turistformål

Næringsbebyggelse

Andre typer bebyggelse

Grav og urnelund

Havn

Parkering

Landbruks-,natur- og friluftsformål

LNFR-areal ,Spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Småbåthavn

Drikkevann

Friluftsområde

Kombinerte formål sjø og vassdrag

E Fiske

C LNFR-areal ,Spredt boligbebyggelse

Nåværende























Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: TXDGBH Registrert 

dato:27.05.2018 

23:19:39

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Solveig Gaasø

Dato

27.05.2018

Adresse

Dyrøyveien 851

Postnr

7273

Poststed

Norddyrøy

Telefonnummer

97713634

E-post

solveig.gaaso@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Solbakken

Gnr

55

Bnr

5

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Beite, det står en gammel skole, Dyrøy "gammelskole" på området.

Hva ønskes området brukt til?

Boliger. Ved  generasjonsskifte på gården, har vi behov for ekstra boliger. 
 

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

3 - 5 enheter.



Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca 2 - 3 da

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

2021

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?



A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

2

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Boligene er tenkt som eldreboliger, ved blant annet generasjonsskifte på gården. Vi har barn som ønsker å bosette seg  på 
gården. 
 
Dyrøyveien er skolevei  i dag.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

nei



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Ber om at øvrige eksisterende arealformål på eiendommen opprettholdes. 
 
På området avmerket står  i dag Gammelskolen på Dyrøya. 
 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kartutsnitt Gaasø Landbruk.JPG





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: WRAX82 Registrert 

dato:22.05.2018 

20:39:46

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Hanne Fonn

Dato

19.06.1954

Adresse

Nordlundvegen 22

Postnr

7089

Poststed

Heimdal

Telefonnummer

90034725

E-post

h.fonn@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Setervågen / Matmyra

Gnr

60

Bnr

18

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF

Hva ønskes området brukt til?

Bolig

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

2 - 3 enheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca. 2 da.



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

ca. 10

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Innenfor 12 års-arealplanen

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?



A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ja densikker, men smal 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

ingen

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

ingen



Husk å legge til kartutsnitt på neste side.



Utskrift https://kommunekart.com/klient/utskrifi/?fimksjon=vispuDkt&x=63.
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Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: CVDMD7 Registrert 

dato:19.05.2018 

14:53:48

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Reidar Sæther

Dato

08.01.1970

Adresse

Seterveien 16

Postnr

7273

Poststed

Norddyrøy

Telefonnummer

95748263

E-post

reidar.sather@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Setra

Gnr

60

Bnr

7

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Eiendommen består stort sett av berg og er uegnet som dyrket mark. Deler av området er regulert for naust, men kan ikke 
benyttes til dette formålet uten betydelig inngrep i strandsonen. 

Hva ønskes området brukt til?

Enebolig

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

En enhet



Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

1587m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ønske om byggestart forløpende etter eventuell godkjenning

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

250

Barnehage

250

Nærbutikk

230

Større arbeidsplass

900

Gang- og sykkelvei

500

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?



A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

B Ja A Nei 

Beskriv bruk/drift

Jorden er uegnet til dyrking grunnet mye overvann og redusert tilkomst med jordbruksmaskiner

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Privet vei med ubetydelig lite trafikk

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Det er allerede søkt om dispensasjon for boligbygging i det aktuelle området. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Regulering 60 7.PNG





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: VJ5EQN Registrert 

dato:19.05.2018 

15:29:23

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Reidat Sæther

Dato

19.05.2018

Adresse

Seterveien 16

Postnr

7273

Poststed

Nordyrøy

Telefonnummer

95748263

E-post

reidar.sather@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Setra

Gnr

60

Bnr

7

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealet har i dag ingen formål.

Hva ønskes området brukt til?

Enebolig

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

En enhet

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



6342m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

60 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Usikker

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

150

Barnehage

150

Nærbutikk

100

Større arbeidsplass

600

Gang- og sykkelvei

450

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Etablering av bolig i det aktuelle området vil ikke påvirke trafikksikkerheten

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Området ligger i tilknytning til et regulert boligfelt. Mulighet for utvidelse av planlagt boligfelt. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Regulering 60 7 . 2.PNG





















Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: RKWWEW Registrert 

dato:02.03.2018 

12:54:35

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Bjørnar S. Johansen

Dato

01.03.2018

Adresse

Aukaveien 44

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

41514805

E-post

sk-joh@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Auka

Gnr

44

Bnr

3

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Reguleringsplan er i dag godkjent

Hva ønskes området brukt til?

Ønsker å opprettholde den reguleringsplanen som i dag gjelder for eiendommen. 
Jeg er i kontakt med flerre som er interessert i å leie båtplass. Jeg og en utbygger også å bygge sjøboder i sammenheng med 
småbåthavn. Det skal da også bygges parkeringsplasser i henhold til plan. 
Videre ønsker jeg å få hyttetomtene som er med i planen utskilt / utgått.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Dette er oppgitt i den vedtatte reguleringsplanen

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



100

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

100

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Det er startet utbygging, vei er anlagt til sjøen. Søknad om utmudring av havn skal sendes i løpet av våren.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

10

Barnehage

10

Nærbutikk

10

Større arbeidsplass

12

Gang- og sykkelvei

8

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Det er foretatt undersøkelser i forbindelse med reguleringsplan.

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk

sjelden, det er en sti opparbeidet av sau. mest brukt av meg, grunneieren.



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

B Ja A Nei 

Beskriv bruk/drift

Dette er redegjort i reguleringsplanen.

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

20

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Det går buss fra kryss ved hovedvei.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 



Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: VQPB7I Registrert 

dato:31.05.2018 

23:48:01

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Knut Wågø

Dato

31.05.2018

Adresse

Leirvikveien 255

Postnr

7273

Poststed

Norddyrøy

Telefonnummer

90546613

E-post

knut-waa@hotmail.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Leirvikhamn

Gnr

56

Bnr

103

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Ingenting

Hva ønskes området brukt til?

Naust og tomter

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

3

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

50



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

150m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

to år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

3

Barnehage

3

Nærbutikk

3

Større arbeidsplass

4

Gang- og sykkelvei

13

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

B Ja A Nei 

Beskriv



Noe biltrafikk

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

trafikert uten gang og sykkelvei

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen

Andre opplysninger



Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

ingen

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: WINPV7 Registrert 

dato:31.05.2018 

20:15:12

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Reidar Sæther

Dato

31.05.2018

Adresse

Seterveien 16

Postnr

7273

Poststed

Norddyrøy

Telefonnummer

95748263

E-post

reidar.sather@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Setra

Gnr

60

Bnr

3

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Utmark

Hva ønskes området brukt til?

Fremtidig adkomst til bolig

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Usikker

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



6300m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

50

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Usikker

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

10

Barnehage

10

Nærbutikk

100

Større arbeidsplass

600

Gang- og sykkelvei

500

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Påvirker ikke sikkerheten

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Mulighet for fremtidig adkomst til boliger vest for området

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Regulering 60 3 2.PNG





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 3KJZH5 Registrert 

dato:31.05.2018 

16:10:40

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Øivind Haarsaker

Dato

31.05.2018

Adresse

Blaklivegen 12

Postnr

7036

Poststed

Trondheim

Telefonnummer

92216936

E-post

haarsaker@runbox.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Arve Dragsnes, Nils Petter Haarsaker

Eiendommen

Stedsnavn

Dragsneset

Gnr

57

Bnr

6

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Areal som ønskes OMDISPONERT i eksisterende plan (Dragsnesplanen) er i dag hovedsakelig regulert til landbruk og leies ut 
som beiteland for sau og storfe. Det drives ikke grasproduksjon på noen deler av arealet. Mindre deler av arealene som inngår i 
forslaget er regulert til friområde, fellesareal og småbåthavn. Også disse arealene - med unntak av småbåthavna - nyttes til beite. 
Arealet som omfattes av planen er innmarka til gnr/bnr 57/6 og 57/8 (Arve Dragsnes og Nils Petter Haarsaker). Hele planen 
omfatter ytterligere fire gnr/bnr 57/9 (Arve Dragsnes), 57/20 (Arve Dragsnes), 57/56 og 57/57 hvor de to siste er private 



nausteiendommer på bryggeskjæret. 
 
Småbåthavnas ytre del brukes i dag også som base for yrkesfiske(re). (Marvin Dragsnes) 
 
Dragsnesplanen ble vedtatt i 2004 (sak nr: 0211/04), dog med utforming som er litt forskjellig fra den planen som kommunen har 
lagt ut på kommunekart.no. Vi har påtalt dette både muntlig og skriftlig overfor ledelsen i planavdelingen og oversendt 
dokumentasjon som redegjør for hvilke elementer som skal korrigeres.

Hva ønskes området brukt til?

Det har lenge vært initiativ-tagernes intensjon å bygge ut de regulerte områdene, men dette er blitt utsatt fordi brukene har vært 
del av aktiv landbruksnæring i egen regi. Områdene leies nå ut og skjøttes som beiteland. De mest lettdrevne (flate) delene av 
innmarka kan fortsatt brukes til beiteland eller grasproduksjon og berøres i liten grad av utbyggingsformålene i planen, mens de 
karrige områdene på høyden mot syd ønskes lagt ut til hyttebygging. De nye byggeområdene for rorbuer og hytter er merket med 
R/H i vedlagte plan. 
 
Det er også et ønske å omdisponere noe av strandlinja (friluftsformål i eksisterende plan) ved kilen mot vest til naust for 
fritidsbåter. Nausteiendommene skal knyttes til hyttene på sørsiden av høyden, mens utbyggingsområdene som allerede inngår i 
planen tenkes tildelt nausteiendommer mot småbåthavna. Områder for bygging av sjøhus er merket med N. 
 
Formålet småbåthavn i eksisterende plan reduseres noe fordi formålet kommer i konflikt med utøvelsen av yrkesfiske ved at 
atkomsten til bryggene på 57/5 sperres. Arealene i sjø som bør utgå av formålet "småbåthavn" er merket med X i vedlagte plan. 
 
Initiativtagerne har innsett at den indre delen av småbåthavna er for smal for det antallet båtplasser det er behov for og ønsker 
derfor å utvide havna noe mot vest. Denne delen er merket med T. 
 
Noe av arealet som i dag er satt av til fellesareal (ballspill, lek) vil være svært kostbart å opparbeide og ønskes omdisponert til 
rorbuer. Dette området er merket R. 
 
Den regulerte atkomstveien som går gjennom området samsvarer ikke med behovet som det foreliggende forslaget innebærer og 
må legges i en trasé som går gjennom nye hyttefelt. 
 
Under behandling av planen i 2004 kom Fylkesmannen med innsigelser til de hyttefeltene som opprinnelig var tenkt lagt til den 
delen av planen som ligger syd for kraftlinja gjennom området. Argumentasjonen for å ta ut disse bygge-formålene var bl.a. at de 
lå innenfor 100-metersbeltet og at antallet enheter var for mange. Faren for at nye hytte-eiere skulle privatisere strandlinja i altfor 
stor grad var også ett av de vektigste argumentene for å fjerne disse utbyggingsområdene. Fylkesmannen ville deror ha en 
fortetting av byggefeltene nord for kraftlinja. 
 
Denne argumentasjonen er etter vår mening utdatert og baserer seg dessuten på en virkelighetsoppfatning som forutsetter at 
eierne av strandlinja (gnr/bnr 57/7) - som altså ikke omfattes av planen - ville godta at hytte-eierne skulle annektere svabergene 
og dermed være til hinder både for egen og allmenhetens fri ferdsel langs fjæra. Hyttene i det foreliggende forslaget er nå trukket 
så langt unna strandlinja - 45 meter mot vest og 75 meter mot øst - at hytteeierne selv vil bli å betrakte som del av allmenheten. 
Det er dessuten fortsatt lite trolig at oppsitterne vil godta noen form for fremmed-privatisering av innmarka si, særlig fordi den 
fortsatt vil brukes som beiteland. 
 
I de senere årene er det kommet til flere nye byggeområder for hytter på Frøya: 
 
Utbyggingsfeltene på Berge (Svellingen) er godkjent med 100 meters avstand til sjøen, men hyttene er til gjengjeld sjenerende 
synlig fra skipsleia til Sistranda - og ikke minst fra HELE Frohavet. 
 
Liv Dragsnes sine hyttetomter (gnr/bnr 57/2) i Sørvika ligger bare 25 meter fra fjæra og er veldig synlige fra veien og fra 
innfjorden, men er overhodet ikke synlige fra Dragsnessundet. Faren for privatisering av fjæresteienene er - skal man følge 
Fylkesmannens argumentasjon fra 2004 - temmelig stor. 
 
Vårt forslag innebærer at nye hyttefelt får en lavere profil enn toppen av kollen og skal bygges nokså tett. Samtidig ligger de i 
såpass stor avstand fra sjøen med en skrent midtveis i mellom - at de ikke vil oppleves som annekterende/privatiserende.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Nye utbyggingsområder for rorbuer og hytter er tenkt bebygget med inntil 20 enheter. Disse arealene er ca 10,5 da. 
 
Arealet som omdisponeres fra friluftsområde til nausttomter er ca 2,4 da ved kilen mot syd. Ved småbåthavna omdisponeres ca 
1,0 da av forretningsarealet til naust. 
 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Dragsnesplanen som helhet dekker ca 90 da.

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

Vannledning ca 230 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Oppstart er tenkt i løpet av 2018/19.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

10

Barnehage

10

Nærbutikk

5

Større arbeidsplass

5

Gang- og sykkelvei

10

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

10

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ingen skoleveier på Frøya er trafikksikre. Skolebarn i nærområdet kjøres til Sistranda skole.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 



Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Se innledende beskrivelser.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Dragsnesplanen nye formål.jpeg





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: CR7WYA Registrert 

dato:31.05.2018 

13:51:39

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Margareth Dyrø

Dato

31.05.2018

Adresse

Thorvald Erichsensvei 6

Postnr

7020

Poststed

Trondheim

Telefonnummer

97185962

E-post

margdyro@yahoo.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Dyrøyveien 768

Gnr

60

Bnr

5

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

ca.20 kvadrat meter

Hva ønskes området brukt til?

tomter

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

2 stk.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



ett mål pr tomt

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

ca. 30-50 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

vet ikke

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

7

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

skolen ligger i nærheten

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

ingen

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



vi har sendt det

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kart frøya TOMT.png





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: EH4JPQ Registrert 

dato:30.05.2018 

22:02:27

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Steinar Dyre

Dato

30.05.2018

Adresse

Dyrøyveien 798

Postnr

7273

Poststed

Norddyrøy

Telefonnummer

90124460

E-post

steinardyre@yahoo.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Setra

Gnr

60

Bnr

4

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Område A: er i dag LNF og Næring og er ikke i bruk 
Område B: er i dag LNF FB 6 og er ikke i bruk 
Område C: er i dag LNF og er ikke i bruk.

Hva ønskes området brukt til?

Område A: Ønskes brukt til bolig da det ligger inntil område som er regulert til bolig. 
Område B: Ønskes brukt til boligformål sammen med naboeiendom som blir meldt inn av Reidar Sæther 
Område C: Ønskes brukt til fritidsboliger



Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Område A: det er tenkt 3 enheter og er ca 4500 m2 
Område B: det er tenkt 5-10 enheter blanding av enebolig og flermannbolig og området er ca 13000 m2 
Område C: det er tenkt 5-8 enheter og området er 26000 m2

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

totalt på 3 områder ca 43500 m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

vet ikke

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Område A ønskes utbygd i samarbeid med bebyggelse av  tilstøtende boligfelt. 
Område B ønskes utbygd i et 10 års perspektiv 
Område C ønskes utbygd i et 10 års perspektiv

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

10

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?



B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk

Går en sti gjennom område C

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Nær skole

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?



A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Vet ikke

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Jeg er overtagende part av eiendom 60/4 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Steinar Dyre gr60br4 (1).jpg





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 6E2ZMS Registrert 

dato:30.05.2018 

12:30:43

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Fonn Hanne 

Dato

19.06.1954

Adresse

Nordlundveien 22

Postnr

7089

Poststed

Heimdal

Telefonnummer

90034725

E-post

h.fonn@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Setervågen

Gnr

60

Bnr

18

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF område

Hva ønskes området brukt til?

Tilførselvei, til eksisterende bolig 60/18 over eiendommen 60/4 bak butikken 
og forslag til tre til fire tomter I nærheten til eksisterende bolig.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Forslag til 3-4 enheter i merheten av eksisterende bolig

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

2 da.



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

60

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Muntlig avtale om avståelse av veigrunn

Når har du planer om å bygge ut området?

Så Snart som mulig

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?



A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Trafikksikker men smal.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen

Andre opplysninger



Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Da eiendommen 60/18 i dag har en vanskelig og lite hensiktmessig adkomst p.g.a. at vegvesnet har "forsynt" seg av eiendommen 
til gang og sykkelvei, så her må vi finne andre løsninger.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 6NV74I Registrert 

dato:29.05.2018 

09:43:28

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Andreas 0 Krogstad

Dato

29.05.2018

Adresse

Hammernesveien 32

Postnr

7263

Poststed

Hamarvik

Telefonnummer

92280409

E-post

andreaskrogstad@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Leirvikhavn

Gnr

48

Bnr

2

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LFN4 - Fradelte hyttetomter

Hva ønskes området brukt til?

Hyttebygging

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

4 enheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



10950

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

200

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

I løpet av 1-5 år.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke relevant.

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Viser til vedtak av 10.08.16 med referanse KJHA/5347, gnr. 48, bnr. 2 - Fradeling av fire fritidsparseller. 
 
Jeg er eier av fire tomter for utbygging av fritidsboliger i Leirvika. Disse tomtene er fradelt og har eget gnr/bnr. Disse må 
videreføres i den nye arealplanen. Jeg er blitt gjort oppmerksom på at slikt kan bli avglemt ved rullering av planen, og at det igjen 
kan skap problemer for videre utvikling av arealet.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kartutsnitt fire fritidsboliger Leirvika.pdf



 

Kartet viser fire fritidsboliger godkjent 

fradelt 10.08.16, med arkivref.: KJHA/5347. 

G.nr 48, b.nr. 14 

G.nr 48, b.nr. 15 

G.nr 48, b.nr. 16 

G.nr 48, b.nr. 17 

 





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: KMF3HD Registrert 

dato:22.05.2018 

21:25:11

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Hanne Fonn

Dato

19.06.1954

Adresse

Nordlundveien 22

Postnr

7089

Poststed

Heimdal

Telefonnummer

90034725

E-post

h.fonn@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Kjellmyra

Gnr

60

Bnr

18

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF

Hva ønskes området brukt til?

Fritidsbolig

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

4 - 8 enheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca.18 mål



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

er eller har vært på eiendom 61/3

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Innenfor 12 år / arealplanen til kommunen

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

3

Barnehage

3

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

4

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?



A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Etter som området passer fint til Fritidstomter, ser jeg ikke nødvendigheten av skolesikker vei. 
Området er rolig og ligger fint til fritid med strand og fiske i umiddelbar nærhet. 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

ingen

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Dette området har ligget brakk i mange år. Her må man se mulighetene for koselig hyttefelt. Jeg har snakket med grunneierene 
rundt 60/18 og alle er enige.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.



Jtskrift https://kommimekart.com/1<:lient/utskrift/?funksjon-vispunkt&x=63.

Frøya kommune
^^ou^Sc ^' K^ 3^p

^ .^; © 2018 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

IV ; 22. 05. 203S. 22;K



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: GGWFVP Registrert 

dato:21.05.2018 

17:31:41

Antall vedlegg: 3

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Asgeir Lorås

Dato

21.05.2018

Adresse

Åsveien 31

Postnr

7510

Poststed

Skatval

Telefonnummer

93413935

E-post

asgeirloras@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Kvernøyveien 112

Gnr

54

Bnr

28

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). På eiendommmen star det I dag ett naust med tilhørende brygge, ett 
falleferdig uthus og grunnmur etter fritidsbolig

Hva ønskes området brukt til?

fritid. 
 
LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv



Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Det er tenkt oppført bygninger tilsvarende som har vært der minstde siste 60 år. Ett naust (star allerede), ett uthus og en 
fritidsbolig

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

2437m2, hele gnr 54, Bnr 28

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

450 meter

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Jeg er grunneier på deler av området. Området mellom 54/28 og offentlig vann/avløp er felleseie mellom 54/1 og 54/3

Når har du planer om å bygge ut området?

Innen 3 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

3

Barnehage

3

Nærbutikk

3

Større arbeidsplass

13

Gang- og sykkelvei

10

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?



A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?



A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen.

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

8. mai 2017 søkte vi om tillatelse til oppføring av fritidsbolig og restaurering av uthus. Denne søknaden ble sendt etter anbefaling 
fra saksbehandler I Frøya kommune, da det ble gitt igangsettingstillatelse til oppføring av hytte til forrige eier av tomten 
21.10.2010. 13. juli 2017, fikk vi avslag på oppføring av fritidsbolig med begrunnelse I planstatus på området. Det ble I avslaget 
anbefalt å søke dispensasjon fra plan og bygningsloven, men vi søker heller om en justering av plan I vårt område, slik at 
planstatus faktisk stemmer med hvordan eiendommen har vært brukt de siste 60 år. 
 
Byggingen av hytte på Gnr.54, Bnr. 28 skal ikke skje på en tomt hvor det er urørt natur. Det står ett naust der, ett uthus som 
holder på å falle ned og rester fra tidligere fritidsbolig. I tillegg er tomten i den kommunale eiendomsmatrikkelen klassifisert som 
ett fritidsbygg som er tatt i bruk og vi har siden vi kjøpte tomten sommeren 2015 betalt dertilhørende avgifter til Frøya kommune 
som om at vi har en hytte stående der.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

kartutsnitt Gnr54 Bnr 28.PNG

Flyfoto med opprinnelig hytte.pdf

Opprinnelig hytte, uthus og naust.pdf









Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: ATATT3 Registrert 

dato:15.02.2018 

08:15:11

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Andreas Krogstad

Dato

15.02.2018

Adresse

Hammarnesveien 32

Postnr

7263

Poststed

Hamarvik

Telefonnummer

92280409

E-post

andreaskrogstad@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Leirvikhavn

Gnr

48

Bnr

2

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LFN. Beiteområde for villsau

Hva ønskes området brukt til?

Området ønskes regulert til fritidsbebyggelse og småbåthavn

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Ønsket omregulert område er ca. 260 000 m2. Området er en utvidelse av fritidstomter utskilt fra 48/2 i 2017.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



260 000 m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

200

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

2-5 års tid

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

5

Barnehage

5

Nærbutikk

5

Større arbeidsplass

5

Gang- og sykkelvei

15

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

B Ja A Nei 

Beskriv bruk/drift

Innenfor området finnes jord registrert som dyrkbar. Men denne har ikke vært dyrket på flere titalls år. Området består i hovedsak 
av Skrinn fastmark og myr. Ca. 9500m2 fulldyrka jord blir berørt, og 6200m2 innmarksbeite, og 2100m2 jorddekt fastmark. Hele 
området er utleid til beitemark for villsau.

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

21

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Det er lite trafikk i området.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Området er sjekket mot miljokart.no, og ikke funnet relevante opplysninger.



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Området har med sin beskaffenhet potensialet til å bli et meget vakkert og attraktivt hytteområde. 
 
Strandområdet er som skapt for en vakker og naturlig havn uten større inngrep i naturen. Området er barnevennlig og som skapt 
for vannbaserte friluftsaktiviteter. I terrenget ligger det naturlig kløfter og skar som kan bli til skjulte stier og gangveier. Tomter kan 
skilles ut spredt i terrenget, og alle vil ligge på høydedrag solvendt med flott utsikt. 
 
Undersøkelser som kommunen kjenner godt til viser at hytteeiere ønsker seg til utsiden av Frøya, for å kjøre båt og drive 
fritidsfiske. Nærhet til båtplasser er viktigere enn nærhet til parkering. Dette området har med sin beliggenhet i et skjermet og 
øyrikt område, potensiale til å bli en perle i så måte. 
 
Forruten villsauene som beiter utmarka er det ingen aktivitet i det aktuelle området. Det nevnte areal er en naturlig forlengelse og 
utvidelse av de 4 allerede regulerte fritidstomter. 
 
Det vil aldri være bli aktuelt å drifte gården med jordbruk grunnet det lille arealet som er til rådighet. Driften har vært avviklet i 
mange tiår, og det finnes ikke mange andre utviklingsmuligheter for gården. Dagens utleie til villsaubeite bringer kr. 0,- i inntekt.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Leirvika, gnr. 48, bnr. 2_kart_150218.docx
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inskart. com

s^ < Søk etter adresse, stecl eller eiendon ^

Gnr. 48, bnr. 2

Cs.L?50000m2

Tilførselsveier i terrenget

Småbåt havn - Området med sandbunn. Det foreligger
rettigheter for uttak av sand i bukta for 48/1, 2 og 3.

Adkomst frå Leirvikveien. over 48/2s eksisterende adkomst
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Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: U4EJTC Registrert 

dato:31.05.2018 

22:29:04

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Jon Arne Tørum

Dato

31.05.2018

Adresse

Husebyveien 48 c

Postnr

7097

Poststed

saupstad

Telefonnummer

91112105

E-post

jon.arne.torum@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Nordstrand

Gnr

60

Bnr

8

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Formålet i dag er naust. Arealet er ubebygd

Hva ønskes området brukt til?

Rorbuer/ servicebygg

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

2

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



ca 300

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

10 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

2020

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

400

Barnehage

400

Nærbutikk

300

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

B Ja A Nei 



Beskriv

LIgger ved trafikknutepunkt til øyrekka

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

ikke noe



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

se vedlegg

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Vedlegg 1 til forslag arealplan Frøya kommune 2018.doc

Kart over aktuelt området.pdf





 
Vedlegg 1 til forslag arealplan Frøya kommune 2018 
 
Fra grunneier gnr 60 bnr 8 
 
 
 
 
 

Innspill til planarbeidet 
 

Den aktuelle parsell av eiendom gnr 60 hnr 8 har vært gjenstand for flere innspill i forhold til 

reguleringsplaner og arealplanarbeidet fra 2011 til d.d.  Med tanke på trafikkveksten og 

parkeringsproblematikken har ikke vårt innspill blitt mindre aktuelt.  

 

Hjemmelshaver ønsker at det aktuelle området omgjøres slik at følgende kan etableres: 

 
• Rorbuer med overnattingsmuligheter: Dette kan bli et nytt og spennende tilskudd til 

grenda ved at økt turistvirksomhet gir positive ringvirkninger til handelsnæringen. 

 

• Venterom med toalett for reisende med ferge/båt: Dette er areal som kan leies 

ut til Frøya kommune/Sør-Trøndelag fylkeskommune. 

 

• Servicebrygge med kafevirksomhet: På sikt kan det bygges en servicebrygge som 

kan gi nye arbeidsplasser og bli et samlingspunkt både for turister, reisende og 

fastboende. 

.  Hver for seg eller sammen vil dette medføre at arealet som vi dag benyttes til venterom kan                
benyttes til parkering. 

 
  En omgjøring fra naustareal til slik virksomhet vil ikke påvirke havnens hovedfunksjon som 

fiskerihavn slik vi ser det. I dag har fiskerne fått båtplasser og lagerplass på motsatt side av 
havna. Det betyr at havna kan være et levende sted for alle, både fiskere, grunneiere, turister 
og besøkende. 

 
 
 
 
 
Grunneiere gnr 60, bnr 8 
 
Mona og Jon Arne Tørum 





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: JTXMSF Registrert 

dato:30.05.2018 

15:12:37

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS

Dato

30.05.2018

Adresse

Postboks 71

Postnr

7261

Poststed

SISTRANDA

Telefonnummer

72449050

E-post

postmottak@stokholmsvendsen.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Mats Ove Vaagø

Eiendommen

Stedsnavn

Dyrøy

Gnr

55

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNFR - er i dag en ubrukt myr og delvis villsaubeite.

Hva ønskes området brukt til?

Området ønskes brukt til næringsformål - bygging av lager til bruk i forbindelse med søkers næringsvirksomhet.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Arealet utgjør ca. 4,6 daa.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

4, 6 daa

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Området er planlagt utbygd i 2020

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

15

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Det ligger et fredet enkelt kulturminne og en sti rett sør for området. Begge disse forhold er hensyntatt i forhold til utformingen av 
næringsområdet.

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

2

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke aktuell problemstilling i forhold til formålet

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 



Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Høgspendtledning går et lite stykke øst for området.

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Vedlegger kart som viser området i detalj, samt et oversiktskart.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Detalj Blautmyra.pdf

Oversikt Blautmyra.pdf



















Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: QVR25B Registrert 

dato:31.05.2018 

08:46:04

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Andreas Krogstad

Dato

31.05.2018

Adresse

Hammarnesveien 32

Postnr

7263

Poststed

Hamarvik

Telefonnummer

92280409

E-post

andreaskrogstad@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Leirvik Gård

Gnr

48

Bnr

2

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Området er etter hva jeg forstår regulert som: "4.5.11.Kombinasjon fiske/ferdsel/akvakultur/natur/friluftsområder. 
Innenfor disse områdene gis det adgang til etablering av akvakulturanlegg hvis sektormyndighetene gir sin tillatelse". 
 
Det er lite sannsynlig at forslaget vil legge beslag på fremtidig akvakulturareal.

Hva ønskes området brukt til?

Småbåthavn for fastboende og hyttefolk.



Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

5-40 båtplasser, biloppstillingsplasser, sandstrand og lekeområde, båtutsett for tilhenger og noen naust. Detaljregulering vil følge 
ved positiv innstilling. 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

38000

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

100

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

1-5 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

B Ja A Nei 

Beskriv planlagt etablering

Usikker på i hvilken grad man skal svare ja på dette. Men det foreligger planer for utvidelse av nærliggende næringsområde. Dog 
er dette ikke annerledes enn for flere andre småbåthavner på Frøya.

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 



Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke relevant

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Det er ønske om etablering av småbåthavn uavhengig av innspillet om regulering av hyttefelt på 48/2. Behovet for småbåthavn i 
Leirvika er likevel tilstede, og jeg viser til mine fire fradelte hyttetomter og at nærmeste ledige småbåtplasser befinner seg i 
Bonenget. Båtplasser i Bonenget vil medføre bruk av bil til å fra hyttene, hvilket ikke er ønskelig. Småbåthavnens størrelse og 
utbredelse vil reguleres av behovet for antall båtplasser. Derfor er dette satt til 5-40.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Innspill havn Leirvikveien 269, 48,2.pdf



 

4 stk. hyttetomter ferdig regulert og fradelt. 

Området som ønskes 

regulert til småbåthavn 

 

Adkomstvei for hyttetomter 

og havn 

 

48/1 

 

48/7 

 

48/2 

 



















Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: NNFXI2 Registrert 

dato:25.05.2018 

14:19:23

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS

Dato

25.05.2018

Adresse

Postboks 71

Postnr

7261

Poststed

SISTRANDA

Telefonnummer

72449050

E-post

postmottak@stokholmsvendsen.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Agnar Søreng

Eiendommen

Stedsnavn

Dyrøya

Gnr

60

Bnr

11

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealet i sjø er ikke regulert. Hele bukta på østsiden av Sæterholmen ønskes utlagt til småbåthavn. Arealet er i dag delvis brukt til 
marinaanlegg.

Hva ønskes området brukt til?

Hele bukta øst for Sæterholmen ønskes utlagt til Privat småbåthavn. Resterende del av bukta, som ikke er avmerket som SBH i 



vedlagte kart må inngå i endring i reguleringsplan for Dyrøy fergeleie.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

1 marinaanlegg

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca. 5 daa.

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Snarest mulig

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

17

Gang- og sykkelvei

14

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Ansvarsarter og fremmede arter er registrert i området omfattet av regl.plan for Dyrøy fergeleie.

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?



A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

B Ja A Nei 

Beskriv

Fra eksisterende ferge og huritgbåttrafikk

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke aktuell problemstilling for tiltaket

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?



A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

På østsiden av holmen som omfattes av reguleringsplan for Dyrøy fergeleie et området avsatt til småbåthavn. Område avsatt i 
regl.plan er uegnet til formålet og vil i forbindelse rullering av regl. planen bli foreslått utvidet til å omfatte område på dypere vann. 
I forbindelse med arealplanrulleringen vil det være naturlig å legge hele denne bukta til småbåthavn ettersom det er ønske om å 
fjerne eksisterende maninaanlegg ut fra Sætervågen ettersom den er fiskerihavn. Marinaanlegget inne i Holasundet vil ikke være 
tilpasset store båter pga. høyde på brua. Området på østsiden av Sæterholmen vil også være utmerket som gjestehavn for båter 
fra øyrekka.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Skjermbilde 2018-05-25 kl. 14.06.34 (2).png

Oversikt Dyrøya.png







Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: NQ6CVH Registrert 

dato:23.05.2018 

15:14:58

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Athle Arve Kvernø

Dato

23.05.2018

Adresse

dyrøyveien 599

Postnr

7273

Poststed

norddyrøy

Telefonnummer

91137420

E-post

fhts.transport@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Kvernøya 

Gnr

54

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

næring 

Hva ønskes området brukt til?

næring 

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

lager + industri område.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



areal = Ca 3500

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

snarest. i løpet av siste halv år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

3

Barnehage

3

Nærbutikk

3

Større arbeidsplass

4

Gang- og sykkelvei

10

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Område ligger 150 meter ifra offentlig veg 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

ikke meg bekjent

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Trenger ny lager hall, for omlasting varer /kjølevarer.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kartutsnitt - Kommunekart.msg
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Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: HKA764 Registrert 

dato:19.05.2018 

15:55:12

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Reidar Sæther

Dato

19.05.2018

Adresse

Seterveien 16

Postnr

7273

Poststed

Nordyrøy

Telefonnummer

95748263

E-post

reidar.sather@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Nordyrøy

Gnr

60

Bnr

3

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Deler av området brukes til næring

Hva ønskes området brukt til?

Næring

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

22 dekar

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



22000m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Usikker

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

300

Barnehage

300

Nærbutikk

400

Større arbeidsplass

700

Gang- og sykkelvei

550

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

B Ja A Nei 

Beskriv bruk/drift

Området har tidligere vært brukt til oppdrett av pelsdyr.

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Påvirker ikke traffiksikkerhet

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Ønskes brukt til fremtidige næringsformål

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

regulering 60 3.PNG





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: EIUGNT Registrert 

dato:18.05.2018 

14:53:45

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS

Dato

18.05.2018

Adresse

Postboks 71

Postnr

7261

Poststed

SISTRANDA

Telefonnummer

72449050

E-post

postmottak@stokholmsvendsen.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Frøya Kystlag

Eiendommen

Stedsnavn

Norddyrøy Slip

Gnr

61

Bnr

15

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNFR på land og ingen regulering i sjø

Hva ønskes området brukt til?

Privat småbåtanlegg i sjø for kystlagts virksomhet

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



ett flytebrygganlegg på 2 x 12 meter med utriggere.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

2 da

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

100 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Så snart plansituasjonen gjør det mulig

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

16

Gang- og sykkelvei

13

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Frøya Nord - Store kamskjellforekomster

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk



Sporadisk bruk - men tiltaket gjelder kun anlegg i sjø.

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

B Ja A Nei 

Beskriv

Dyrøy oppvekstsenter har sporadiske turer hit.

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke aktuelt tema i denne sammenheng.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?



A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Kystlaget har behov for liggeplasser, samt adkomstmulighet med båt til sitt anlegg.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Oversikt smabatomrade i sjø.png

detalj-smabatomrade i sjø.png







Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: EIA37W Registrert 

dato:04.04.2018 

21:24:37

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Odd Øystein Meland

Dato

04.04.2018

Adresse

Leirvikveien 277

Postnr

7273

Poststed

Norddyrøy

Telefonnummer

91710081

E-post

odd@resourceas.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Ingeborg Meland

Eiendommen

Stedsnavn

Leirvikhamn

Gnr

48

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Næringsareal og LNF(areal som tidligere er spilt inn til avsetning til næring)

Hva ønskes området brukt til?

Havneområde i sjø

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Totalt er næringsareal ca 25 mål (inkludert tidligere innspill). 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Ca 25 mål

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50 m

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Forvalter eiendommen på vegne av grunneier. 

Når har du planer om å bygge ut området?

2019-2025

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

B Ja A Nei 

Beskriv planlagt etablering

Næringsareal

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 



Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Innspill havneområde i sjø må sees i sammenheng med etablering av virksomhet på eksisterende næringsareal i tilknytning 
eksisterende havneområde og tidligere innspill for tilstøtende areal til næring. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Areal til næring 48-1 - havneområde i sjø.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: JQ3PJ2 Registrert 

dato:12.02.2018 

21:17:31

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Odd Øystein Meland

Dato

13.02.2018

Adresse

Leirvikveien 271

Postnr

7273

Poststed

Norddyrøy

Telefonnummer

91710081

E-post

odd@resourceas.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Ingeborg Meland

Eiendommen

Stedsnavn

Leirvikhamn

Gnr

48

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealformål i dag: Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 
Brukes til: Benyttes ikke per dato 
 
. 



Hva ønskes området brukt til?

Næring

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Ca 20 dekar næring

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Ca 20 dekar

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50 m

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Nært slektskap. Forvalter eiendommen på grunneiers vegne.

Når har du planer om å bygge ut området?

Det foreligger planer for å detaljregulere eksisterende ca 10 dekar næringsareal for videre utvikling med formål om å tilby 
opparbeidet sjønært næringsareal til næringsvirksomhet på Frøya. I og med at det er samme utredning for ca 10 dekar som det vil 
være for ca 30 dekar ønsker vi å utnytte arealtilgangen for en sammenhengende arealforvaltning av et større område. 

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 



Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

B Ja A Nei 

Beskriv planlagt etablering

Næring

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

20

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ikke relevant. Areal utelukkende til næring. Ellers trafikksikker skolevei fra område. 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?



A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen andre opplysninger aktuelle. 

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Nytt næringsareal ønskes inkludert med eksisterende næringsareal på gnr 48 bnr 1 for å skape et større sammenhengende 
sjønært næringsareal for fremtidig utvikling. Tilgjengelig næringsareal er mangelfullt på Frøya, gjennom dette innspillet er det 
ønskelig å utvide eksisterende næringsareal for å skape attraktivt hos næringsaktører. Det er behov for større sammenhengende 
arealer som igjen kan bidra til økt sysselsetting og fastboende i nærliggende områder. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Areal til næring 48-1.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: TM4ZQV Registrert 

dato:31.05.2018 

12:41:04

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Knut Wågø

Dato

31.05.2018

Adresse

Leirvikveien 255

Postnr

7273

Poststed

Norddyrøy

Telefonnummer

90546613

E-post

knut-waa@hotmail.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Leirvikhamn

Gnr

48

Bnr

2

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Landbruk

Hva ønskes området brukt til?

Landbruk og friluftsområde

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

100

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

100



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Privat

Når har du planer om å bygge ut området?

BEVARE som det er.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

6

Barnehage

6

Nærbutikk

6

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Området bærer preg av tidligere bosetting. Steinmurer, murer som hindrer utvasking, båtstø og dyrkede jordlapper fra gammelt 
av.

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk

Rekreasjonsområde for grenda; bading, soling, dykking etc., og en grillfest i seine nattetimer.



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

B Ja A Nei 

Beskriv

Kun båttrafikk, ellers er området totalt skjermet fra bebyggelse og annen støy.

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

B Ja A Nei 

Beskriv bruk/drift

Området er i all tid brukt som friluftsområde og beitemark, uten problemer.

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

100

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

B Ja A Nei 

Beskriv

Bading, dykking og annen lek i området rundt fjæra.

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

B Ja A Nei 

Beskriv

Utflukter

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Brukes bil

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å



Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Gavlen som det her henspeiles til, har vært rekreasjonsområde for grenda i generasjoner. Området er totalt skjermet fra 
bebyggelse, og aktiviteter kan utøves uten hensyn til naboer. Håper derfor området kan få status som kultur,  landbruks- og 
friluftsområde i fremtiden, for en voksende grend uten andre egnede områder i nærheten.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.













Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 8BI2HH Registrert 

dato:29.05.2018 

12:43:35

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Frøya kommune - oppvekst

Dato

29.05.2018

Adresse

0

Postnr

7260

Poststed

0

Telefonnummer

0

E-post

roger.antonsen@froya.kommune.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Frøya kommune

Eiendommen

Stedsnavn

Dyrøy oppvekstsenter

Gnr

0

Bnr

0

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Oppvekst

Hva ønskes området brukt til?

Oppvekst

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



0

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

0

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

0

Når har du planer om å bygge ut området?

0

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

B Ja A Nei 

Beskriv

0

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

B Ja A Nei 

Beskriv

0

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

0

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?



A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

0

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

0

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Dyrøy OPVS.pdf





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Berit Flåmo Arkiv: 140  

Arkivsaksnr.: 18/2712    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL SISTRANDA KRETS  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådde innspill for Sistranda krets i 

høringsforslag til kommuneplanens arealdel.  

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige justeringer, 

endringer av formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag. 

 

 

Vedlegg: 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse Sistranda krets  

Oversiktstabell innstilling Sistranda krets  

Kart alle innkomne innspill  

Kart innstilling med gjeldende arealplan  

Innkomne innspill Sistranda krets 

 

Saksopplysninger:   

Innledning  

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 

sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig 

arealbruk. Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling nr. 71 av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og 

føringer skal legges til grunn i arbeidet med planen.  

 

I sak 148/16, Planstrategi for Frøya kommune 2016-2020, vedtok kommunestyret at 

kommuneplanens arealdel for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende 

kommunestyreperiode.  

 

Planprogram  

Et planprogram er en beskrivelse av hva som skal løses i planarbeidet og prosessen med 

deltakelse og medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal 

utredes for nye utbyggingsområder. Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive 



og negative virkninger av ulike tiltak på samfunn og miljø. Dette skal være til hjelp for å 

foreta gode beslutninger. 

 

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på 

høring av kommunestyret i sak 61/17 i møte 01.06.2017, med frist for merknader 31.08.2017. 

Kommunestyret vedtok planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017.  

 

Prosess  

Etter planprogrammet var vedtatt ble det åpnet for å gi innspill til ny arealplan i perioden mars 

2018-31.05.2018.  

 

Det ble gjennomført flere ulike tiltak for å nå så mange som mulig under innspillsperioden:  

 Folkemøter: det ble avholdt 4 folkemøter med utgangspunkt i valgkretsene. På 

møtene møtte mellom 30-50 stk. Til sammen anslått ca. 150 personer.  

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert 

informasjon om prosessen på kommunens hjemmeside, samt mulighet til å gi innspill 

digitalt.  

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

 Direkte kontakt: Næringslivet, samt fiskarlag, ble kontaktet direkte ved brev, mailer, 

samt møter.  

 Tekstmeldinger: Alle grunneiere i kommunen ble kontaktet direkte gjennom UMS-

varsling.  

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

 Interne prosesser: Kommunens egne behov ble gjennomgått og gitt innspill på.  

 Åpent kontor: Administrasjonen har hatt åpent kontor kontinuerlig i innspillsperioden 

for å bistå med utfylling av skjema, utskrift av kartvedlegg og annen veiledning av 

innbyggere.  

 

Totalt er det kommet inn ca. 200 innspill i innspillperioden. Innspillene varierer fra endring av 

arealformål, ønske om opprettholdelse av eksisterende arealbruk/regulering, samt ulike 

synspunkter på planbestemmelser, arealbruk m.m. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse  

For kommuneplaner som gir retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging som kan få 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det gis en særskilt vurdering og beskrivelse – 

konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn, jamfør PBL § 4-2.  

Disse skal konsekvensutredes etter Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- 

og bygningsloven (2009), KU-forskriften. Forskriften krever at både enkeltområdene, samt de 

samlede virkningene av endringene vurderes.  

 

I tillegg skal det ved planer om utbygging utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

jamfør PBL § 4-2. ROS-analysen skal belyse hvorvidt området er egnet for utbygging, peke 

på eventuelle avbøtende tiltak, samt danne grunnlag for å avsette hensynssoner hvor områder 

med fare, risiko eller sårbarhet er avdekket. ROS-analysen vil følge konsekvensutredningen 

og oppdateres underveis i rulleringen.  

Alle innkomne innspill er vurdert etter temaene beskrevet i vedtatt planprogram, og følger 

saken i dokumentet Konsekvensutredning og ROS-analyse. 

 



Vurdering  

Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene.  

 

Boligbygging  

Frøya kommune opplever en stor vekst i folketall. Gjennom rulleringen vil det legges 

til rette for nye områder for boligutbygging. Nye utbyggingsområder vil ha fokus på 

fortetting og konsentreres i områder med gang- og sykkelvei, samt rundt 

oppvekstsentrene på Nordskag og Dyrøya. Øvrige områder søkes lagt i tilknytning til 

allerede utbygde arealer i grendene i kommunen. Frøyas fortrinn med nærhet til sjø, 

samt havutsikt, vil vektlegges når det åpnes for nye utbyggingsområder.  

 

Fritidsboliger  

Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. 

Kommunen ønsker å legge til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging 

med nærhet til sjø, samt havutsikt. Nye områder for utbygging ønskes lagt utenfor 

pressområdene for boligbygging. Gjerne i randsonene til grender, slik at fritidsbeboere 

kan bidra som ressurser for grendene. 

 

Småbåthavner og naust  

Det er ønskelig å videreføre strategien i gjeldende arealplan i forhold til samlede 

naustområder og flere felles småbåtanlegg. Lokalisering av disse vil ses i sammenheng 

med eksisterende og nye utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

Næringsareal  

Frøya kommune er en attraktiv næringskommune. I rulleringen skal det ses på 

mulighet for utvidelse av eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i 

tillegg ses på mulighet for arealer til havneformål.  

 

Øyrekka  

Øyrekka utenfor Fast-Frøya har de siste åra vært preget av nedgang i folketallet. 

Frøya kommune ønsker å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka 

gjennom forvaltning av arealene, både for fastboende og besøkende.  

 

Sjøareal  

Frøya kommune ønsker å evaluere forvaltningen av sjøarealene i tett dialog med 

fiskerinæringen, havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter mellom 

fiskerinæringen og havbruksnæringen om bruk av sjøareal bør avklares i planarbeidet.  

 

Kulturarv  

Gjennom rulleringen av arealplanen vil Frøya kommune vurdere å avsette 

hensynssoner for å ivareta kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap.  

 

Trafikksikkerhet  

Frøya kommune ble i 2017 sertifisert som Trafikksikker kommune. Med bakgrunn i 

dette vil kommunen ha et særlig fokus på trafikksikkerhet på alle plannivå ved åpning 

av nye utbyggingsområder.  

 

Folkehelse  



Folkehelse er en av fire hovedtema i kommunens samfunnsplan. I planprosessen skal 

det vurderes hvordan turstier, grøntdrag og idretts- og nærmiljøanlegg kan sikres 

gjennom arealformål for å ivareta og bedre befolkningens helse. 

 

Arealreserver  

Frøya kommune har i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt områder som ikke 

har blitt realisert siden forrige rullering. En naturlig del av rulleringen vil derfor være å 

se på arealreserver både innenfor bolig, fritidsbolig, LNF- spredt boligbebyggelse, 

naust, småbåthavner og næringsareal. Det vil være aktuelt å se på om ikke realiserte 

områder for utbygging skal tas ut av planen for å åpne for andre attraktive områder.  

 

Fortetting  

Frøya kommune ønsker gjennom planarbeidet å legge vekt på fortetting ved åpning av 

nye utbyggingsområder, både innenfor bolig, fritid og næring. Dette for å kunne bidra 

til en bærekraftig utvikling med fokus på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og 

vern av arealer i tråd med nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye 

utbyggingsområder vil man tilstrebe en arealbruk som reduserer potensielle konflikter 

mellom ulike interesser.  

I tillegg til disse føringene skal arealplanen ivareta nasjonale og regionale interesser, i 

tråd med PBL §§ 3-1, 11-1 og 11-5. Planprogrammet inneholder en nærmere 

beskrivelse av dette.  

Strategier fra planprogrammet, konsekvensutredning og ROS-analyse, samt nasjonale 

og regionale føringer danner sammen grunnlaget for innstillingen til innkomne innspill.  

 

Annet  

Forholdet til kommunedelplan Sistranda 

Sistranda krets omfattes i stor grad av kommunedelplan Sistranda. Denne saken 

omfatter da de deler av Sistranda krets som ikke ligger innenfor avgrensningen av 

kommunedelplanen for Sistranda. Under innspillsperioden kom det inn flere innspill til 

eiendommer innenfor kommunedelplanen. Disse forslagsstillerne ble tilskrevet og 

oppfordret til å komme med uttalelse til 3.gangs høring av kommunedelplan Sistranda.  

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: Flere av innspillene omfattes av gjeldende 

reguleringsplaner. Det tilrådes at disse innspillene bør omfattes av en eventuell 

reguleringsendring.  

 

Arealreserver: I vedtatt planprogram er gjennomgang av arealreserver påpekt. I 

tilrådningen er det foreslått områder i eksisterende arealplan som kan tas ut, samt 

foreslått opphevelse av gjeldende reguleringsplaner som ikke er realisert. Disse er 

kommentert ut i Konsekvensutredning og ROS-analyse, samt bemerket i 

oversiktstabellen. 

 

 

Vurdering: 

På bakgrunn av den store mengden innspill fremmes disse til behandling i formannskapet i 

totalt 4 saksfremlegg; Nordskag, Nabeita, Dyrøy/Øyrekka og Nesset/Sistranda.  

Innstillingene fra formannskapet vil sammen danne utgangspunkt for utarbeidelse av 

høringsforslag for kommuneplanens arealdel for hele kommunen. Høringsforslaget skal 

behandles i formannskap og kommunestyre i tråd med planprogram.  



 

I saksfremlegget følger flere vedlegg. Disse inngår alle som en del av saksfremlegget.  

 

Alle innkomne innspill er vurdert enkeltvis i Konsekvensutrening og Ros-analyse, i henhold til 

alle tema for dette. Vurderingen for hvert enkelt innspill følges av innstilling til innspillet.  

 

Det er vedlagt to kart. Ett kart viser alle innkomne innspill i kretsen. Det andre kartet viser 

tilrådde innspill sammenholdt med gjeldende plan.  

 

Det er utarbeidet en oversiktstabell som vil gjøre det enklere å orientere seg mellom kart og 

Konsekvensutredning og ROS-analyse. Avmerkede innspill i kart har ett nummer som man vil 

finne igjen i tabellen, samt Konsekvensutredning og ROS-analyse. I tabellen er det angitt 

hvilket sidetall vurderingen av innspillet ligger på, samt eventuell kort kommentar. 

 

Alle innspill er i sin helhet vedlagt. 

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med PBL, vedtatt kommunal planstrategi, samt vedtatt planprogram for 

kommuneplanens arealdel. 
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1. BAKGRUNN 

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sam-

menhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig arealbruk. 

Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr. 71 

av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og føringer skal legges til grunn i ar-

beidet med planen. 

 

Det skal gjennomføres konsekvensutredning og ROS-analyse av innspill som er kommet inn i for-

bindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Grunneiere, rettighetshavere, lag og fore-

ninger har meldt inn endret arealbruk. I henhold til loven skal en rekke forhold vurderes før et 

område evt. kan tas i bruk til utbyggingsformål. Tiltakets virkning på miljø og samfunn skal der-

for vurderes før området kan innarbeides i arealdelen. 

 

2. METODE 

Arbeidet med konsekvensutredningen bygger på Forskrift om konsekvensutredninger for planer 

etter plan- og bygningsloven og veileder T-1493, Konsekvensutredninger Kommuneplanens 

arealdel1. I arbeidet med ROS analysen er det er tatt utgangspunkt i Direktoratet for samfunns-

sikkerhet og beredskap(DSB) sin veileder: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven2, revidert 

desember 2011. 

 

Konsekvensutredning og ROS vil sammen utgjøre et helhetlig beslutningsgrunnlag for prioritering 

av utbyggingsområder. Ut fra dette vil anbefaling/prioritering foreslås. 

I ROS-analysen vurderes risiko og sårbarhet for hele planområdet, særlig relatert til klima- og 

naturbaserte hendelser. Det vurderes hvilke hensyn/ avbøtende tiltak som ev. må tas.  

 

1.1 Utredningstema 

Rammer og innhold i konsekvensutredningene er fastsatt i forskrift om konsekvensutredning § 9 

vedlegg III. Vedtatt planprogram av 14.12.2017 sier noe om hvilke temaer som skal konsekvens-

utredes og hvilken metodikk som skal brukes. Dersom ikke annet er beskrevet vil utredningen 

basere seg på informasjon fra allerede kjente undersøkelser og befaringer. 

På noen temaer vil lokal kunnskap og faglig skjønn være en viktig del av konsekvensutredningen. 

Det faglige skjønnet er gjort av prosjektgruppe og referansegruppe. Deltakerne er beskrevet i 

planprogrammet.  
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Tema Utredningsbehov Konsekvensutred-

ninger 

Metodikk 

Havbruk Må vurderes hvordan 

nye havbrukslokalite-

ter påvirker eksiste-

rende og hvordan 

fiske- og fangstområ-

der påvirkes. 

Hvordan vil nye hav-

bruks-lokaliteter på-

virker de eksiste-

rende, og hvordan vil 

fiske- og fangstområ-

der påvirkes. 

Verdisetting av områ-

der, dokumentere og 

illustrere dagens for-

hold. Bruk kompe-

tanse i fiskerinæring, 

lokalkunnskap*, regi-

streringer og annet 

kartgrunnlag 

Landbruk Bevare større sam-

menhengende land-

bruksområder. Nye 

føringer for strengere 

jordvern og hvordan 

styre bebyggelse 

unna landbruksområ-

der slik at man ikke 

bidrar med press 

gjennom overordnet 

planlegging. 

Ved vurdering av 

LNF-områder skal føl-

gende utredes: 

-Arealomfang 

-Type jordbruksareal 

(fulldyrka, overflate-

dyrka, innmarksbeite) 

samt jordkvalitet. 

- Jordens og skogens 

produksjonsevne (bo-

nitet) 

- Dyrkbarhet 

- Driftsmessige kon-

sekvenser 

- Beiteressurser 

- Spredt boligbebyg-

gelse 

Utredninger i henhold 

til AR5, beitekart og 

øvrige landbruks-

kart, landbrukssjef i 

kommunen og lokal 

kunnskap. 

Naturmangfold Se på hvordan tiltak 

vil påvirke nasjonalt 

og regionalt viktige 

naturtyper. Se på 

hvordan man unngår 

oppstykking av områ-

der ved styre mot al-

lerede bebygde om-

råder. 

Utredninger skjer 

med bakgrunn i opp-

lysninger i naturba-

sen. Jf. Naturmang-

fold-loven skal det i 

alle forslag til nye til-

tak i kommuneplanen 

gis en vurdering og 

vektlegging av kon-

sekvensene samlet 

for naturmangfoldet. 

Ta i bruk ulike kart-

databaser, lokal 

kunnskap, Miljøkon-

sulent i kommunen 

og lokal kunnskap. 

Trafikksikkerhet Se på områder med 

trafikksikkert tilbud, 

tilgang på gang- og 

sykkelvei/fortau 

Sikre gode trafikk-

sikre tilbud. I hvilken 

grad utbyggingen på-

virker muligheten folk 

har til å gå til og fra 

skole, jobb, service-

funksjoner og handel. 

Hvordan vil foreslått 

arealbruk føre til økt 

transport-behov. 

Ta i bruk kartdataba-

ser, ulike regionale 

og lokale del- og te-

maplaner. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

Det tas kontakt med 

Fylkeskommunen for 

å se om områder bør 

settes av til hensyns-

soner. I hvilken grad 

vil foreslått arealbruk 

Konsekvensene av og 

konfliktpotensial ved 

planlegging av ulike 

tiltak. Se på kultur-

minner så vel som 

Kulturminnemyndig-

heter uttaler seg om 

kulturminner i plan-

områdene. Kart-

grunnlag og kunn-

skap i Askeladden 
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påvirke kultur-minner 

og kulturmiljø. 

kulturmiljøer og kul-

turlandskapet. 

brukes, Regional plan 

for kulturminner 

2013-2017. 

Barn og unges opp-

vekstsvilkår 

Se på registering av 

barnetråkk, tilgang 

på nærmiljøanlegg. 

Vurdere konsekven-

ser ved utbygging for 

nærmiljøanlegg, fri-

luftsområder og 

trygge nærområder. 

Tilgang vurderes, det 

utføres kartlegging 

gjennom barne-tråkk, 

vurderinger viderefø-

res inn i detaljregule-

ring. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

Kartlegge viktige ut-

farts- og tur-områ-

der, områder med 

støy og støv fra ulike 

virksomhet og veitra-

fikk. 

I hvilken grad tiltaket 

ivaretar muligheter 

for friluftsliv og re-

kreasjon i nærområ-

det, direkte fra bolig. 

-I hvilken grad tilta-

kene påvirker kom-

munens rus og krimi-

nalitets-forebyggende 

tiltak.  

-I hvilken grad tilta-

ket medfører støy, 

støv og annen for-

urensning. 

Ulike kartdatabaser, 

kartlegging, og ulike 

regionale og lokale 

del- og temaplaner. 

Kommunale tjenes-

ter/ 

Infrastruktur 

Viktig kommunal 

infrastruktur tilknyt-

tet VA og hovedplan 

for vann- og avløp. 

Se på skolekretser og 

nedslagsområder 

Vurdere konsekven-

ser og tilbud av kom-

munale tjenester og 

infrastruktur med 

tanke på eventuelle 

utbyggingstiltak. Så 

langt det passer bør 

arbeidet med hoved-

plan for vann og av-

løp samkjøres med 

kommuneplanens 

arealdel 

Hovedplan for vann- 

og avløp. Skolebruks-

plan. 

Analysere i forhold til 

nasjonale, regionale 

og kommunale lover 

og føringer. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

Kartlegge eksiste-

rende infrastruktur og 

behov for ny. 

Vurdere om det fin-

nes gode nok tilbud 

til myke trafikanter, 

tiltak som kreves. Se 

om eksiterende infra-

struktur krever ut-

bygging, må allerede 

planlagt på plass 

først. 

Ta i bruk eksiste-

rende kartgrunnlag 

og lokal kunnskap. 

Næringsarealer Se på områder for 

næringsareal. Kart-

legge behov for ulike 

næringstyper og plas-

sering av disse. Rett 

virksomhet på rett 

sted, med et differen-

siert tilbud. 

Hvilke ulike nærings-

typer passer ulike 

steder og hvilke kon-

sekvenser støy, lukt 

og støv kan medføre. 

Se på nærområder i 

tilknytting til næ-

ringsområder. 

Utrede behov for 

ulike handel- og næ-

ringsområder. Strate-

gisk Næringsplan. 
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Mineralressurser Se på hvordan plan-

lagte tiltak påvirker 

mineral-forekomster. 

Hva er kommunens 

ressursbehov og hva 

kan tilbys? 

Vurdere påvirkninger 

på mineralforekoms-

ter og eksisterende 

anlegg for uttak 

Kartdata hos NGU 

Tettsteds-utvik-

ling/ befolknings-

utvikling/ struktur 

Kartlegge bo-set-

ningsmønster og be-

folkningsutvikling hos 

unge og eldre. 

Vurdere bosetnings-

mønster og befolk-

ningsmønster i ulike 

områder og befolk-

nings-sammenset-

ning. 

Befolkningsanaly-

ser/prognoser, mulig-

het for fortet-

ning/spredt bebyg-

gelse. Se på regio-

nale og nasjonale fø-

ringer, temaplaner. 

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

Vurdere hvordan 

drikkevannskilder, 

nedbørsfelt og vann-

ressursene blir be-

rørt. 

Hvordan vil tiltak 

komme i eventuell 

konflikt med vannres-

sursene, vann og 

vassdrag. 

Ulike kartdatabaser, 

VA- avdeling. 

Tema ROS Hva skal utredes 

Forurensing Tema med RADON, støy (næring og vei), 

grunnforurensning, luftkvalitet, sårbare fjor-

der (avløpsledninger m.m.) 

Klimatilpasning Tema med klimaendringer: havnivåstigning, 

overvannproblematikk, 

Levevilkår og folkehelse Tema med levekår, folkehelse, boligpolitikk 

Naturrisiko Tema med skred, løsmasser, kvikkleire, flom, 

erosjon. 

 

2.1 Konfliktnivå 

Under hvert tema brukes en fargeskala for å angi hvilken konflikt som kan forventes mellom fo-

reslått arealbruk og berørte verdier og interesser. Betydningen av farger for konsekvens framgår 

under: 

 

 Ingen negative konsekvenser 

 Middels negative konsekvenser 

 Store negative konsekvenser 
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3. OVERSIKT OVER INNKOMNE INNSPILL 

3.1 Fritidsboliger 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-84 

Forslagsstiller Esten Larsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 25/3 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Fritidsbebyggelse 

Areal (daa) Ca.13 daa 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 
 

Eiendommen ligger på Inntian, i LNFR om-

råde. Det er registrert innmarksbeite og 

åpen fastmark på området (AR5).  

 

Inntian har noen få helårsbeboere, men 

over 100 ferierende i sommerhalvåret.  

 

 

 
 

Feltet ønskes omregulert fra LNFR til LNF FB 

(spredt fritidsbebyggelse). Det er ønske om 

inntil 6 enheter, fordelt på 2 områder. Det er 

snakk om ikke-kommersiell utbygging.   

Område 1 og 2 er på ca. 6,3 daa hver.  

Området er tidligere brukt som innmarksbeite, 

og er opplyst å ikke være i bruk i dag.   

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  I NIBIO viser AR5 at de aktuelle tomtene er registrert med skrinn fastmark 

(grå) og innmarksbeite (lysegult). 
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Naturmang-

fold 

 Hele Inntian er registrert med lokalitetsområde for ansvarsarter 25% av eu-

ropeisk bestand i Norge (storsporve, steinvender, svartbak, dvergfalk, gjøk 

og ærfugl).  

Trafikksik-

kerhet 

 Inntian er ei øy uten veiforbindelse, der Inntiveien strekker seg diagonalt 

over øya, med forgreining med traktorveistandard til den aktuelle tomta. 

Inntiveien har ikke registrert ÅDT eller trafikkulykker.  

Det er et kaianlegg ved bukta, der Inntiveien starter, og like ved planområ-

det er det ei småbåthavn.  

Kulturminner 

og kultur-

miljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller SE-

FRAK-registrerte bygninger.  

Barn og 

unges opp-

vekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og unge i 

planlagt område vil ha god tilgang til friluftsområder, men ha relativt lang 

vei til skole og idrettsanlegg.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Hele Inntian er registrert som viktig friluftsområde og er et populært ut-

fartssted for lokalbefolkningen. Det er rundtur langs vei nesten rundt hele 

øya, og det er mulig å gå langs strendene, med badeplasser. Stormyra na-

turreservat, nord på øya, er en typisk kysthøgmyr med terrengdekkende 

partier.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området, ført fram til eksiste-

rende boliger.  

Infrastruk-

tur/ sam-

ferdsel 

 Det er ikke barnehage på Inntian. Skole, idrettsanlegg og barnehage ligger 

på Sistranda, en båttur unna (ca. 2 km. fra kaianlegg i Bukta).  

 

Nærings-

arealer 

0 Ikke relevant 

Mineralres-

surser 

 Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ be-

folknings-ut-

vikling/ 

struktur 

 Utvikling av fritidsbolig her er i tråd med kommunens ønsker om å legge til 

rette for attraktive (fritids-)områder med nærhet til sjø og havutsikt, gjerne 

slik at de kan bidra som ressurser for grendene. 

Vann og 

vassdrag, 

inkl. Strand-

sone 

 Område 2 ligger delvis innenfor 100m avstand fra sjø. Område i strandso-

nen som er markert innmarksbeite er ikke markert som potensielt tilgjeng-

elig strandsone, selv om arealene ligger innenfor 100m avstand til sjø.  

Tiltak her vil redusere areal i strandsonen med mer enn 50 m avstand fra 

bygning. 
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ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor 

sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot radon sikres i 

byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Inntian er generelt 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av fritidsbolig her er i tråd med kommunens 

ønsker om å legge til rette for attraktive (fritids-)områder 

med nærhet til sjø og havutsikt, gjerne slik at de kan bi-

dra som ressurser for grendene. Området ligger i et viktig 

område for friluftsliv. Det er etablert tråkk i området ned 

til småbåthavn, men ikke over den aktuelle tomta.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Utvikling av fritidsbolig på Inntian vil være i tråd med kom-

munens tettsteds- og befolknings-strategi, men vil medføre 

behov for å etablere et område for spredt fritidsbebyggelse. 

(LNFF) 

Området ligger innenfor 100m avstand til strandsonen, og 

områdets avgrensning mot sjø må følge retningslinjer for dif-

ferensiert byggegrense mot sjø. Innspillet må ses i sammen-

heng med innspill nr. 144 og med øvrige felter for LNFF på 

Inntian. Eksisterende felter på Inntian LNFF2-3 ligger i ca. 

100m avstand til sjø. 

Det anbefales i hovedsak å begrense område for fritidsbolig 

av hensynet til strandsonen i dette området, og evt. be-

grensning av antall enheter. Med bakgrunn i dette tilrådes 

område 1, område 2 frarådes.  

 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-144 

Forslagsstiller Olav Hovde 

Gnr/Bnr (Grunneier) 25/11 

Dagens arealbruk Ubebygd LNFR 

Foreslått formål Fritidsboligbebyggelse 

Areal (daa) Ca.16 daa 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

Eiendommen ligger på Inntian. Det aktuelle 

området er i dag ikke bebygd og ligger i LNFR-

område, innenfor 100m avstand til sjø.  

 

Inntian har ikke veiforbindelse, og er uten fast 

båtforbindelse. Øya har noen få helårsbeboere, 

men over 100 ferierende i sommerhalvåret.  

 

Forslagsstiller ønsker å tilrettelegge for 7-8 

hytter i spredt utbygging innenfor merket 

område.  

Feltet ønskes omregulert fra LNFR til LNF FB 

(spredt fritidsbebyggelse). 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  I NIBIO viser AR5 at den aktuelle tomta er registrert med annet markslag 

(grå) og noe vann (rosa). Tiltak her vil ikke påvirke omfang av dyrka mark 

eller innmarksbeite.  

Naturmang-

fold 

 Hele Inntian er registrert med lokalitetsområde for ansvarsarter 25% av 

europeisk bestand i Norge (storsporve, steinvender, svartbak, dvergfalk, 

gjøk og ærfugl). 

Trafikksikker-

het 

 Inntian er ei øy uten veiforbindelse, der Inntiveien strekker seg diagonalt 

over øya, med forgreining med traktorveistandard til ca. 200m fra den ak-

tuelle tomta. Inntiveien har ikke registrert ÅDT eller trafikkulykker.  

Tiltaket har liten innvirkning på og blir lite påvirket av trafikksikkerheten i 

området. 

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner i området, men i nærområdet er det en 

rekke SEFRAK-registrerte bygg. Tiltak på tomta vil ikke påvirke disse.  

Barn og unges 

oppvekst-vil-

kår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og unge i 

planlagt område vil ha god tilgang til friluftsområder. 

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Hele Inntian er registrert som viktig friluftsområde og er et populært ut-

fartssted for lokalbefolkningen. Det er rundtur langs vei nesten rundt hele 

øya, og det er mulig å gå langs strendene, med badeplasser. Stormyra na-

turreservat, nord på øya, er en typisk kysthøgmyr med terrengdekkende 

partier. 
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Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er opplyst at området ligger i 50m avstand til VA-nett.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det er ikke barnehage på Inntian. Skole, idrettsanlegg og barnehage ligger 

på Sistranda, en båttur unna, ca. 2 km. fra kaianlegg i Bukta, der Innti-

veien starter. Like ved planområdet er det også ei småbåthavn. 

Næringsarea-

ler 

0 Ikke relevant 

Mineralressur-

ser 

 Ikke registrert som ressurs. 

Tettsteds-ut-

vikling/ be-

folknings-ut-

vikling/ struk-

tur 

 Utvikling av fritidsbolig her er i tråd med kommunens ønsker om å legge til 

rette for attraktive (fritids-)områder med nærhet til sjø og havutsikt, 

gjerne slik at de kan bidra som ressurser for grendene.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger innenfor 100m avstand fra sjø, se kart over potensielt til-

gjengelig strandsone. Øvre deler av tomta er ikke registrert her, siden 

disse arealene ligger innenfor 50 m avstand til annen bygning, selv om de 

ligger innenfor 100m avstand til sjø.  

Tiltak her vil redusere areal i strandsonen med mer enn 50 m avstand fra 

bygning.  

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor 

sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot radon sikres i 

byggesak gjennom TEK. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Inntian er generelt 

vindutsatt. 

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av fritidsbolig her er i tråd med kommunens 

ønsker om å legge til rette for attraktive (fritids-)områder 

med nærhet til sjø og havutsikt, gjerne slik at de kan bi-

dra som ressurser for grendene. Området ligger i et viktig 

område for friluftsliv. Det er etablert tråkk i området ned 

til småbåthavn, men ikke over den aktuelle tomta.    

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 
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Anbefaling 

Innstilling  Utvikling av fritidsbolig på Inntian vil være i tråd med kom-

munens tettsteds- og befolknings-strategi, men vil medføre 

behov for å etablere et område for spredt fritidsbebyggelse, 

evt. område for fritidsbebyggelse. 

Området ligger innenfor 100m avstand til strandsonen, og 

områdets avgrensning mot sjø må følge retningslinjer for 

differensiert byggegrense mot sjø.Det må ses på innspill nr. 

84 i sammenheng, samt med øvrige felter for LNFF på Inn-

tian: Eksisterende felt på Inntian LNFF2-3 ligger i ca. 100m 

avstand til sjø.  

 

På andre deler av den aktuelle eiendommen vil tiltaket 

komme i konflikt med landbruksarealer. Med bakgrunn i 

hensynet til strandsonen og for å begrense privatisering fra-

rådes innspillet.  

Formannskapets innstilling   

 



Oppsummering innspill Sistranda krets 
 

Referanse i 
kart 

Ref.nr. Innstilling Annet Sidetall 
KU/ROS 

Fritidsboliger 
16/2312-84 5QK72V Delvis  s. 8 

16/2312-144 XXBFXG Nei  s. 11 

 



P

16-2312-84

16-2312-84

6 fritidsboliger

16-2312-144

7-8 enheter

Inntian

Kartet viser alle registrerte innspill til rullerin g av kommuneplanens arealdel i
201 8, LNF og et forenklet bakgrunnskart

0 50 100 150 m

Datakilde: Frøya kommune/Geonorge 201 8
Kartprodusent: Kart og oppmåling, Frøya kommune

Planavgrensning

Grense for arealformål

Veier

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjeld e

I nnspill til kommuneplanens a realdel - Sistranda, alle innspill

Planens begrensning

Fritidsbebyggelse - fremtidig

Gjennomføringgrense

Grense for arealformål



P
SH

LNFF 3

SH

LNFF 2

FH Inntian

H560_4

FFN

2 Ofsøyvågen FNF

1 Lammøyvågen FFN

16-2312-84

6 fritidsboliger

Inntian

I n n ti a n

Kartet viser innspill til rullering av kommuneplane ns arealdel i 201 8, og
nåværende kommuneplan.

0 50 100 150 200 m

Datakilde: Frøya kommune/Geonorge 201 8
Kartprodusent: Kart og oppmåling, Frøya kommune

I n n spi l l ti l kom m u n epl an en s areal del - N es set, ti l beh an dl i n g i F orm an n skapet

Angitthensyngrense

Angitthensynsone - Bevaring naturmiljø

Andre typer bebyggelse - nåværende

Havn - nåværende

Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift - nåværende

LNFR-areal ,Spredt bolig-,fritids-og næringsbebygge lse - nåværende

Småbåthavn - nåværende

Naturområde vann - nåværende

Friluftsområde - nåværende

Byggegrense

Planens begrensning

Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift - nåværende

Fritidsbebyggelse - fremtidig

E Fiske - nåværende



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: XXBFXG Registrert 

dato:30.05.2018 

10:13:46

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Olav Hovde

Dato

30.05.2018

Adresse

Postboks 89

Postnr

7261

Poststed

Sistranda

Telefonnummer

92442169

E-post

olav-hov@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Sandstøen

Gnr

25

Bnr

11

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Ubebygd LNF

Hva ønskes området brukt til?

Fritidsboligbebyggelse

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

7-8 hytter. Spredt utbygging

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



16

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Etter behov.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke relevant

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Ønsker muligheten til å tilby hyttetomter når eventuelt småbåthavner utvides. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Inntian 1.docx



 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 5QK72V Registrert 

dato:23.05.2018 

10:30:33

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Esten Larsen

Dato

27.06.1963

Adresse

Tambs Lyches veg 4

Postnr

7033

Poststed

Trondheim

Telefonnummer

92605983

E-post

estenlarsen@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Staulvågveien 83

Gnr

25

Bnr

3

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Tidligere brukt som innmarksbeite, brukes ikke i dag.

Hva ønskes området brukt til?

Hyttetomter til barn og søsken. Ikke kommersielt bruk.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Inntil 6 enheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



Ca. 13000 m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

100 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Oppstart innen 5 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

3

Barnehage

3

Nærbutikk

3

Større arbeidsplass

3

Gang- og sykkelvei

3

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ingen skole på Inntian

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen flere opplysninger som jeg kjenner til

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Deler av området som er merket er mindre enn 100 meter fra sjø, men jeg ser for meg at hyttene vil kunne bygges 100 meter fra 
sjø. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kart med områder Gnr. 25 Bnr. 3.pdf

Bilder fra området gnr25bnr3.pdf



Vedlegg 2 (bilder) 

 

Bilder fra området 

Bilde 1 

 

 

Bilde 2 

 

Bilde 1 og bilde 2, område 1 sett fra sør 



Bilde 3 

 

 

Bilde 4 

 

Bilde 3 og bilde 4, område 2 sett fra nord 

 

 

 



Bilde 5, Flyfoto 

 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Berit Flåmo Arkiv: 140  

Arkivsaksnr.: 18/2713    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL NESSET KRETS  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådde innspill for Nesset krets i 

høringsforslag til kommuneplanens arealdel.  

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige justeringer, 

endringer av formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag. 

 

 

Vedlegg: 

Konsekvensutredning og ROS-analyse Nesset krets  

Oversiktstabell innstilling Nesset krets  

Kart alle innkomne innspill  

Kart innstilling med gjeldende arealplan  

Innkomne innspill Nesset krets (deler av innspillene ligger under sak Innspill 

kommuneplanens arealdel Nesset krets, del 2) 

 

Saksopplysninger:   

Innledning  

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 

sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig 

arealbruk. Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling nr. 71 av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og 

føringer skal legges til grunn i arbeidet med planen.  

 

I sak 148/16, Planstrategi for Frøya kommune 2016-2020, vedtok kommunestyret at 

kommuneplanens arealdel for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende 

kommunestyreperiode.  

 

Planprogram  

Et planprogram er en beskrivelse av hva som skal løses i planarbeidet og prosessen med 

deltakelse og medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal 

utredes for nye utbyggingsområder. Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive 



og negative virkninger av ulike tiltak på samfunn og miljø. Dette skal være til hjelp for å 

foreta gode beslutninger. 

 

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på 

høring av kommunestyret i sak 61/17 i møte 01.06.2017, med frist for merknader 31.08.2017. 

Kommunestyret vedtok planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017.  

 

Prosess  

Etter planprogrammet var vedtatt ble det åpnet for å gi innspill til ny arealplan i perioden mars 

2018-31.05.2018.  

 

Det ble gjennomført flere ulike tiltak for å nå så mange som mulig under innspillsperioden:  

 Folkemøter: det ble avholdt 4 folkemøter med utgangspunkt i valgkretsene. På 

møtene møtte mellom 30-50 stk. Til sammen anslått ca. 150 personer.  

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert 

informasjon om prosessen på kommunens hjemmeside, samt mulighet til å gi innspill 

digitalt.  

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

 Direkte kontakt: Næringslivet, samt fiskarlag, ble kontaktet direkte ved brev, mailer, 

samt møter.  

 Tekstmeldinger: Alle grunneiere i kommunen ble kontaktet direkte gjennom UMS-

varsling.  

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

 Interne prosesser: Kommunens egne behov ble gjennomgått og gitt innspill på.  

 Åpent kontor: Administrasjonen har hatt åpent kontor kontinuerlig i innspillsperioden 

for å bistå med utfylling av skjema, utskrift av kartvedlegg og annen veiledning av 

innbyggere.  

 

Totalt er det kommet inn ca. 200 innspill i innspillperioden. Innspillene varierer fra endring av 

arealformål, ønske om opprettholdelse av eksisterende arealbruk/regulering, samt ulike 

synspunkter på planbestemmelser, arealbruk m.m. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse  

For kommuneplaner som gir retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging som kan få 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det gis en særskilt vurdering og beskrivelse – 

konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn, jamfør PBL § 4-2.  

Disse skal konsekvensutredes etter Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- 

og bygningsloven (2009), KU-forskriften. Forskriften krever at både enkeltområdene, samt de 

samlede virkningene av endringene vurderes.  

 

I tillegg skal det ved planer om utbygging utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

jamfør PBL § 4-2. ROS-analysen skal belyse hvorvidt området er egnet for utbygging, peke 

på eventuelle avbøtende tiltak, samt danne grunnlag for å avsette hensynssoner hvor områder 

med fare, risiko eller sårbarhet er avdekket. ROS-analysen vil følge konsekvensutredningen 

og oppdateres underveis i rulleringen.  

 

Alle innkomne innspill er vurdert etter temaene beskrevet i vedtatt planprogram, og følger 

saken i dokumentet Konsekvensutredning og ROS-analyse. 



 

Vurdering  

Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene.  

 

Boligbygging  

Frøya kommune opplever en stor vekst i folketall. Gjennom rulleringen vil det legges 

til rette for nye områder for boligutbygging. Nye utbyggingsområder vil ha fokus på 

fortetting og konsentreres i områder med gang- og sykkelvei, samt rundt 

oppvekstsentrene på Nordskag og Dyrøya. Øvrige områder søkes lagt i tilknytning til 

allerede utbygde arealer i grendene i kommunen. Frøyas fortrinn med nærhet til sjø, 

samt havutsikt, vil vektlegges når det åpnes for nye utbyggingsområder.  

 

Fritidsboliger  

Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. 

Kommunen ønsker å legge til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging 

med nærhet til sjø, samt havutsikt. Nye områder for utbygging ønskes lagt utenfor 

pressområdene for boligbygging. Gjerne i randsonene til grender, slik at fritidsbeboere 

kan bidra som ressurser for grendene. 

 

Småbåthavner og naust  

Det er ønskelig å videreføre strategien i gjeldende arealplan i forhold til samlede 

naustområder og flere felles småbåtanlegg. Lokalisering av disse vil ses i sammenheng 

med eksisterende og nye utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

Næringsareal  

Frøya kommune er en attraktiv næringskommune. I rulleringen skal det ses på 

mulighet for utvidelse av eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i 

tillegg ses på mulighet for arealer til havneformål.  

 

Øyrekka  

Øyrekka utenfor Fast-Frøya har de siste åra vært preget av nedgang i folketallet. 

Frøya kommune ønsker å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka 

gjennom forvaltning av arealene, både for fastboende og besøkende.  

 

Sjøareal  

Frøya kommune ønsker å evaluere forvaltningen av sjøarealene i tett dialog med 

fiskerinæringen, havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter mellom 

fiskerinæringen og havbruksnæringen om bruk av sjøareal bør avklares i planarbeidet.  

 

Kulturarv  

Gjennom rulleringen av arealplanen vil Frøya kommune vurdere å avsette 

hensynssoner for å ivareta kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap.  

 

Trafikksikkerhet  

Frøya kommune ble i 2017 sertifisert som Trafikksikker kommune. Med bakgrunn i 

dette vil kommunen ha et særlig fokus på trafikksikkerhet på alle plannivå ved åpning 

av nye utbyggingsområder. 

 



Folkehelse 

Folkehelse er en av fire hovedtema i kommunens samfunnsplan. I planprosessen skal 

det vurderes hvordan turstier, grøntdrag og idretts- og nærmiljøanlegg kan sikres 

gjennom arealformål for å ivareta og bedre befolkningens helse. 

 

Arealreserver 

Frøya kommune har i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt områder som ikke 

har blitt realisert siden forrige rullering. En naturlig del av rulleringen vil derfor være å 

se på arealreserver både innenfor bolig, fritidsbolig, LNF- spredt boligbebyggelse, 

naust, småbåthavner og næringsareal. Det vil være aktuelt å se på om ikke realiserte 

områder for utbygging skal tas ut av planen for å åpne for andre attraktive områder. 

 

Fortetting 

Frøya kommune ønsker gjennom planarbeidet å legge vekt på fortetting ved åpning av 

nye utbyggingsområder, både innenfor bolig, fritid og næring. Dette for å kunne bidra 

til en bærekraftig utvikling med fokus på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og 

vern av arealer i tråd med nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye 

utbyggingsområder vil man tilstrebe en arealbruk som reduserer potensielle konflikter 

mellom ulike interesser. 

 

I tillegg til disse føringene skal arealplanen ivareta nasjonale og regionale interesser, i tråd 

med PBL §§ 3-1, 11-1 og 11-5. Planprogrammet inneholder en nærmere beskrivelse av dette.  

 

Strategier fra planprogrammet, konsekvensutredning og ROS-analyse, samt nasjonale og 

regionale føringer danner sammen grunnlaget for innstillingen til innkomne innspill.  

 

Annet  

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: Flere av innspillene omfattes av gjeldende 

reguleringsplaner. Det tilrådes at disse innspillene bør omfattes av en eventuell 

reguleringsendring.  

 

Arealreserver: I vedtatt planprogram er gjennomgang av arealreserver påpekt. I 

tilrådningen er det foreslått områder i eksisterende arealplan som kan tas ut, samt 

foreslått opphevelse av gjeldende reguleringsplaner som ikke er realisert. Disse er 

kommentert ut i Konsekvensutredning og ROS-analyse, samt bemerket i 

oversiktstabellen. 

 

 

Vurdering: 

På bakgrunn av den store mengden innspill fremmes disse til behandling i formannskapet i 

totalt 4 saksfremlegg; Nordskag, Nabeita, Dyrøy/Øyrekka og Nesset/Sistranda.  

Innstillingene fra formannskapet vil sammen danne utgangspunkt for utarbeidelse av 

høringsforslag for kommuneplanens arealdel for hele kommunen. Høringsforslaget skal 

behandles i formannskap og kommunestyre i tråd med planprogram.  

 

I saksfremlegget følger flere vedlegg. Disse inngår alle som en del av saksfremlegget.  

 

Alle innkomne innspill er vurdert enkeltvis i Konsekvensutrening og Ros-analyse, i henhold til 

alle tema for dette. Vurderingen for hvert enkelt innspill følges av innstilling til innspillet.  



 

Det er vedlagt to kart. Ett kart viser alle innkomne innspill i kretsen. Det andre kartet viser 

tilrådde innspill sammenholdt med gjeldende plan. 

 

Det er utarbeidet en oversiktstabell som vil gjøre det enklere å orientere seg mellom kart og 

Konsekvensutredning og ROS-analyse. Avmerkede innspill i kart har ett nummer som man vil 

finne igjen i tabellen, samt Konsekvensutredning og ROS-analyse. I tabellen er det angitt 

hvilket sidetall vurderingen av innspillet ligger på, samt eventuell kort kommentar.  

 

Alle innspill er i sin helhet vedlagt. Da antall innspill til Nesset krets ikke kan legges inn i en 

sak grunnet begrensninger i saksbehandlersystem, ligger noen innspill vedlagt sak Innspill 

kommuneplanens arealdel Nesset krets, del 2, Arkivsaksnr: 18/2719.  

 

Vedlagt delrapport med konsekvensutredning og ROS-analyse for Nesset krets, samt kart, 

omfatter begge sakene.  

 

Forhold til overordna planverk: 

I tråd med PBL, vedtatt kommunal planstrategi, samt vedtatt planprogram for 

kommuneplanens arealdel. 
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1. BAKGRUNN 

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sam-

menhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig arealbruk. 

Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr. 71 

av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og føringer skal legges til grunn i ar-

beidet med planen. 

 

Det skal gjennomføres konsekvensutredning og ROS-analyse av innspill som er kommet inn i for-

bindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Grunneiere, rettighetshavere, lag og fore-

ninger har meldt inn endret arealbruk. I henhold til loven skal en rekke forhold vurderes før et 

område evt. kan tas i bruk til utbyggingsformål. Tiltakets virkning på miljø og samfunn skal der-

for vurderes før området kan innarbeides i arealdelen. 

 

2. METODE 

Arbeidet med konsekvensutredningen bygger på Forskrift om konsekvensutredninger for planer 

etter plan- og bygningsloven og veileder T-1493, Konsekvensutredninger Kommuneplanens 

arealdel1. I arbeidet med ROS analysen er det er tatt utgangspunkt i Direktoratet for samfunns-

sikkerhet og beredskap(DSB) sin veileder: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven2, revidert 

desember 2011. 

 

Konsekvensutredning og ROS vil sammen utgjøre et helhetlig beslutningsgrunnlag for prioritering 

av utbyggingsområder. Ut fra dette vil anbefaling/prioritering foreslås. 

I ROS-analysen vurderes risiko og sårbarhet for hele planområdet, særlig relatert til klima- og 

naturbaserte hendelser. Det vurderes hvilke hensyn/ avbøtende tiltak som ev. må tas.  

 

1.1 Utredningstema 

Rammer og innhold i konsekvensutredningene er fastsatt i forskrift om konsekvensutredning § 9 

vedlegg III. Vedtatt planprogram av 14.12.2017 sier noe om hvilke temaer som skal konsekvens-

utredes og hvilken metodikk som skal brukes. Dersom ikke annet er beskrevet vil utredningen 

basere seg på informasjon fra allerede kjente undersøkelser og befaringer. 

På noen temaer vil lokal kunnskap og faglig skjønn være en viktig del av konsekvensutredningen. 

Det faglige skjønnet er gjort av prosjektgruppe og referansegruppe. Deltakerne er beskrevet i 

planprogrammet. 
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Tema Utredningsbehov Konsekvensutred-

ninger 

Metodikk 

Havbruk Må vurderes hvordan 

nye havbrukslokalite-

ter påvirker eksiste-

rende og hvordan 

fiske- og fangstområ-

der påvirkes. 

Hvordan vil nye hav-

bruks-lokaliteter på-

virker de eksiste-

rende, og hvordan vil 

fiske- og fangstområ-

der påvirkes. 

Verdisetting av områ-

der, dokumentere og 

illustrere dagens for-

hold. Bruk kompe-

tanse i fiskerinæring, 

lokalkunnskap*, regi-

streringer og annet 

kartgrunnlag 

Landbruk Bevare større sam-

menhengende land-

bruksområder. Nye 

føringer for strengere 

jordvern og hvordan 

styre bebyggelse 

unna landbruksområ-

der slik at man ikke 

bidrar med press 

gjennom overordnet 

planlegging. 

Ved vurdering av 

LNF-områder skal føl-

gende utredes: 

-Arealomfang 

-Type jordbruksareal 

(fulldyrka, overflate-

dyrka, innmarksbeite) 

samt jordkvalitet. 

- Jordens og skogens 

produksjonsevne (bo-

nitet) 

- Dyrkbarhet 

- Driftsmessige kon-

sekvenser 

- Beiteressurser 

- Spredt boligbebyg-

gelse 

Utredninger i henhold 

til AR5, beitekart og 

øvrige landbruks-

kart, landbrukssjef i 

kommunen og lokal 

kunnskap. 

Naturmangfold Se på hvordan tiltak 

vil påvirke nasjonalt 

og regionalt viktige 

naturtyper. Se på 

hvordan man unngår 

oppstykking av områ-

der ved styre mot al-

lerede bebygde om-

råder. 

Utredninger skjer 

med bakgrunn i opp-

lysninger i naturba-

sen. Jf. Naturmang-

fold-loven skal det i 

alle forslag til nye til-

tak i kommuneplanen 

gis en vurdering og 

vektlegging av kon-

sekvensene samlet 

for naturmangfoldet. 

Ta i bruk ulike kart-

databaser, lokal 

kunnskap, Miljøkon-

sulent i kommunen 

og lokal kunnskap. 

Trafikksikkerhet Se på områder med 

trafikksikkert tilbud, 

tilgang på gang- og 

sykkelvei/fortau 

Sikre gode trafikk-

sikre tilbud. I hvilken 

grad utbyggingen på-

virker muligheten folk 

har til å gå til og fra 

skole, jobb, service-

funksjoner og handel. 

Hvordan vil foreslått 

arealbruk føre til økt 

transport-behov. 

Ta i bruk kartdataba-

ser, ulike regionale 

og lokale del- og te-

maplaner. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

Det tas kontakt med 

Fylkeskommunen for 

å se om områder bør 

settes av til hensyns-

soner. I hvilken grad 

vil foreslått arealbruk 

Konsekvensene av og 

konfliktpotensial ved 

planlegging av ulike 

tiltak. Se på kultur-

minner så vel som 

Kulturminnemyndig-

heter uttaler seg om 

kulturminner i plan-

områdene. Kart-

grunnlag og kunn-

skap i Askeladden 
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påvirke kultur-minner 

og kulturmiljø. 

kulturmiljøer og kul-

turlandskapet. 

brukes, Regional plan 

for kulturminner 

2013-2017. 

Barn og unges opp-

vekstsvilkår 

Se på registering av 

barnetråkk, tilgang 

på nærmiljøanlegg. 

Vurdere konsekven-

ser ved utbygging for 

nærmiljøanlegg, fri-

luftsområder og 

trygge nærområder. 

Tilgang vurderes, det 

utføres kartlegging 

gjennom barne-tråkk, 

vurderinger viderefø-

res inn i detaljregule-

ring. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

Kartlegge viktige ut-

farts- og tur-områ-

der, områder med 

støy og støv fra ulike 

virksomhet og veitra-

fikk. 

I hvilken grad tiltaket 

ivaretar muligheter 

for friluftsliv og re-

kreasjon i nærområ-

det, direkte fra bolig. 

-I hvilken grad tilta-

kene påvirker kom-

munens rus og krimi-

nalitets-forebyggende 

tiltak.  

-I hvilken grad tilta-

ket medfører støy, 

støv og annen for-

urensning. 

Ulike kartdatabaser, 

kartlegging, og ulike 

regionale og lokale 

del- og temaplaner. 

Kommunale tjenes-

ter/ 

Infrastruktur 

Viktig kommunal 

infrastruktur tilknyt-

tet VA og hovedplan 

for vann- og avløp. 

Se på skolekretser og 

nedslagsområder 

Vurdere konsekven-

ser og tilbud av kom-

munale tjenester og 

infrastruktur med 

tanke på eventuelle 

utbyggingstiltak. Så 

langt det passer bør 

arbeidet med hoved-

plan for vann og av-

løp samkjøres med 

kommuneplanens 

arealdel 

Hovedplan for vann- 

og avløp. Skolebruks-

plan. 

Analysere i forhold til 

nasjonale, regionale 

og kommunale lover 

og føringer. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

Kartlegge eksiste-

rende infrastruktur og 

behov for ny. 

Vurdere om det fin-

nes gode nok tilbud 

til myke trafikanter, 

tiltak som kreves. Se 

om eksiterende infra-

struktur krever ut-

bygging, må allerede 

planlagt på plass 

først. 

Ta i bruk eksiste-

rende kartgrunnlag 

og lokal kunnskap. 

Næringsarealer Se på områder for 

næringsareal. Kart-

legge behov for ulike 

næringstyper og plas-

sering av disse. Rett 

virksomhet på rett 

sted, med et differen-

siert tilbud. 

Hvilke ulike nærings-

typer passer ulike 

steder og hvilke kon-

sekvenser støy, lukt 

og støv kan medføre. 

Se på nærområder i 

tilknytting til næ-

ringsområder. 

Utrede behov for 

ulike handel- og næ-

ringsområder. Strate-

gisk Næringsplan. 
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Mineralressurser Se på hvordan plan-

lagte tiltak påvirker 

mineral-forekomster. 

Hva er kommunens 

ressursbehov og hva 

kan tilbys? 

Vurdere påvirkninger 

på mineralforekoms-

ter og eksisterende 

anlegg for uttak 

Kartdata hos NGU 

Tettsteds-utvik-

ling/ befolknings-

utvikling/ struktur 

Kartlegge bo-set-

ningsmønster og be-

folkningsutvikling hos 

unge og eldre. 

Vurdere bosetnings-

mønster og befolk-

ningsmønster i ulike 

områder og befolk-

nings-sammenset-

ning. 

Befolkningsanaly-

ser/prognoser, mulig-

het for fortet-

ning/spredt bebyg-

gelse. Se på regio-

nale og nasjonale fø-

ringer, temaplaner. 

Vann og vassdrag Vurdere hvordan 

drikkevannskilder, 

nedbørsfelt og vann-

ressursene blir be-

rørt. 

Hvordan vil tiltak 

komme i eventuell 

konflikt med vannres-

sursene, vann og 

vassdrag. 

Ulike kartdatabaser, 

VA- avdeling. 

Tema ROS Hva skal utredes 

Forurensing Tema med RADON, støy (næring og vei), 

grunnforurensning, luftkvalitet, sårbare fjor-

der (avløpsledninger m.m.) 

Klimatilpasning Tema med klimaendringer: havnivåstigning, 

overvannproblematikk, 

Levevilkår og folkehelse Tema med levekår, folkehelse, boligpolitikk 

Naturrisiko Tema med skred, løsmasser, kvikkleire, flom, 

erosjon. 

 

2.1 Konfliktnivå 

Under hvert tema brukes en fargeskala for å angi hvilken konflikt som kan forventes mellom fo-

reslått arealbruk og berørte verdier og interesser. Betydningen av farger for konsekvens framgår 

under: 

 

 Ingen negative konsekvenser 

 Middels negative konsekvenser 

 Store negative konsekvenser 
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3. INNSPILL 

3.1 Bolig 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-20-1 

Forslagsstiller Ann-Heidi Furberg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/11 (Alfhild Midtsian/Bjørn Furberg) 

Dagens arealbruk LNF FB10 spredt boligbebyggelse 

Foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ca.42 daa 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

Eiendommen er todelt, del 1 ligger innenfor 

felt LNF FB 10 i kommuneplanen: spredt bo-

lig- og fritidsbebyggelse, angitt med 10 en-

heter tillatt. Innspill nr. 196 og 197 ønsker 

etablert boliger innenfor feltet, hhv 3-4 og 2 

enheter. Det er derfor kapasitet til å etablere 

ca. 5 boliger innenfor denne eiendommen 

etter gjeldende KPA.  

 
Område 1: Det ønskes opprettholdelse av 10 

tomter som tidligere regulert av kommunen’   

Forslagsstiller ønsker gjeldende KPA videreført, 

og ønsker å kartlegge muligheten for å etablere 

10 enheter. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 



  

 

 

 

 
 

 

 

9 

 

 

 

Parsellen består av 27,9+0,5 daa annet markslag (grå), 9,4 daa fulldyrka 

jord (oransje), 1,9 daa produktiv skog (grønn), 0,9 daa innmarksbeite (lys 

gul) og 1,4 daa bebyggelse (rosa).  

Det er muligheter for å etablere boenheter i areal for annet markslag, slik 

at produktive landbruksarealer ikke berøres. Det er ikke opplyst om annet 

markslag også brukes som beitemark.  

Naturmang-

fold 

 Det er ikke registrert artslokaliteter på den aktuelle eiendommen.  

I nærområdet er det registrert lokalitet for truede arter/rødliste (rød hon-

ningvokssopp, teist storspove, bergirisk, stær, havørn, skjærpipelerke, 

heipipelerke, makrellterne, vipe).  

Det er ikke registrert områder for viktige naturtyper eller annen sone for 

vern. 

Trafikksikker-

het 

 Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (stedvis 

under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/sykkelfor-

bindelse. Eiendommen har adkomst fra Uttiveien. Nærmeste bussholde-

plass Uttian ved enden av Uttiveien betjenes av skolebuss (524), holde-

plassen Uttiankrysset på Frøyasida (3,5 km) betjenes av rutebuss (420). 

Fartsgrense her er 60-80 km/t. Det er registrert 11 ulykker på strekningen 

Uttiveien, ingen de siste 10 år-  og ÅDT er på 450. 

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor området, 

men det er registrert 3 bygninger i Sefrak-registeret på eksisterende 

gårdstun.  

Tiltaket vil ikke ha virkninger for kjente kulturminner og kulturmiljø.  

Barn og 

unges opp-

vekst-vilkår 

 Barn og unge i planlagt område vil ha god tilgang til friluftsområder, men 

ha relativt lang vei til skole og idrettsanlegg langs veg, uten gang/sykkel-

veg. 

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian. Kartleggingene beskri-

ver området slik: «Det går en sti rundt hele øya, og området benyttes til 

padling rundt øya».  

Det går flere stier og tråkk gjennom området, som tyder på noe bruk. Bør 

ivaretas ved utbygging. 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området, ført fram til eksiste-

rende boliger. Det går en høyspentlinje gjennom området.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Nesset barnehage ligger på Frøya, ca. 3,8 km. unna, mens det er ca. 7 km 

til Sistranda, med nærmeste skole, idrettsanlegg (Sistranda barne/ung-

domsskole, samt videregående) og dagligvare. Uttiveien er uten gang/syk-

kelforbindelse, men betjenes av skolebuss.  

Tiltaket er i tråd med gjeldende KPA.  

Næringsarea-

ler 

0 Ikke relevant 

Mineralres-

surser 

 Ikke registrert som ressurs. 

Tettsteds-ut-

vikling/ be-

folknings-ut-

vikling/ struk-

tur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Opprettholdelse av felt for 

spredt boligbebyggelse her er i tråd med prinsipper om fortetting i eksiste-

rende bolig-områder.  

Det er imidlertid lang vei til skole, barnehage, butikk, idrettsanlegg og 

gang/sykkelveg. 

Vann og vass-

drag 

 En liten del av eiendommen ligger innenfor 100 m avstand til sjø, med 

nærhet til bukta Sørvågen, men er avskåret fra strandsonen ved Uttiveien.  

 

 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

10 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Området ligger utenfor 

støysoner i Statens vegvesens støyvarselkart. Arealet ligger 

innenfor sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot radon 

sikres i byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Uttian er generelt svært 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens overord-

nede prinsipper. Det er relativt lang vei til skole, barne-

hage, butikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Uttian regnes som et nærområde til Sistranda og et press-

område for utbygging.  

Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens overord-

nede prinsipper. Gjeldende KPA tillater 10 boliger etablert 

for hele LNF FB10, delt med naboeiendom blir dette ca. 5 

boliger for den aktuelle tomten. Planlagt tiltak er således i 

tråd med gjeldende arealplan.  

Innspillet tilrådes og formålet videreføres.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-20-2 

Forslagsstiller Ann-Heidi Furberg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/11 (Alfhild Midtsian/Bjørn Furberg) 

Dagens arealbruk LNFR med båndlegging for reguleringsplan un-

der arbeid  

Foreslått formål Bolig/fritidsbebyggelse 

Areal (daa) Ca.42 daa 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

Eiendommen er todelt, del 2 ligger innenfor 

LNFR- område, og sone for båndlegging i på-

vente av reguleringsplanlegging (sone 11. 

Sørøyan). 

Tilgrensende areal er regulert for fritidsboli-

ger, og er delvis opparbeidet. Ledig kapasi-

tet.   

 

 

Område 2: Ønskes regulert til fritids- og/eller 

boligtomter med ’maksimal utnyttelse i forhold 

til lovverk’.  

 

Innspillet må vurderes i sammenheng med inn-

spill nr. 215 som foreslår næring i samme om-

råde.  
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Parsellen består av 134,7 daa annet markslag (grå), samt noe vann og 

strandsone (rosa). Tiltaket berører ikke dyrka mark, og antas å ikke være 

i bruk som beiteområde.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert artslokaliteter på den aktuelle eiendommen.  

I nærområdet (sjø) er det registrert lokalitet for truede arter/rødliste 

(teist, havørn, svartand, svartbak, ærfugl, havelle, tyvjoalke, toppskarv).  

Det er registrert områder for svært viktige naturtyper i sjø ved planområ-

det: ’Rundt Frøya’(skjellsand), ’Nord og Øst for Frøya’ (Skjellsand).  

Store deler av området er markert som myr i kartgrunnlaget. 

Trafikksikker-

het 

 Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (stedvis 

under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/sykkelfor-

bindelse. Eiendommen har adkomst fra Uttiveien. Fartsgrense her er 60-

80 km/t. Det er registrert 11 ulykker på strekningen Uttiveien, ingen de 

siste 10 år, og ÅDT er på 450. 

Bussholdeplass Uttiankrysset på Frøyasida (ca. 1,1 km langs FV uten g/s) 

betjenes av rutebuss (420), mens bussholdeplass Uttian ved enden av Ut-

tiveien betjenes av skolebuss (524) (ca.2,1 km).  

Dersom det etableres boliger her kan det også etableres bussholdeplass 

for skolebuss i forbindelse med utbyggingsområdet.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor området. 

Tiltaket vil ikke ha virkninger for kjente kulturminner og kulturmiljø.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Nærmeste skole ligger på Sistranda, ca. 6 km unna. Nærmeste barnehage 

ligger på Nesset, ca. 2,3 km unna. Det er ikke etablert gang/sykkelvei 

langs fv. 451, og det er 1,1 km til opparbeidet g/s langs FV 714.  

Barn og unge i planlagt område vil ha god tilgang til friluftsområder, men 

ha relativt lang vei til skole og idrettsanlegg, langs veg uten gang/sykkel-

veg.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian. Kartleggingene besk-

river området slik: «Det går en sti rundt hele øya, og området benyttes til 

padling rundt øya». Det går stier og tråkk gjennom områdets vestre del, 

som tyder på noe bruk. 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA-nett i nærheten til området. 

 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Nærmeste veg er fv. 451, Uttiveien, betjent av Skolebuss, se også tra-

fikksikkerhet. Området har en avkjørsel fra fv. til en liten traktorveg langs 

Uttiveien ned til sjø.  

Utbygging av boliger i større omfang her kan utløse behov for etablering 

av g/s langs fylkesvei. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant.  

Mineralressur-

ser 

 Det er ingen kjente mineralressurser. 

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Uttian er et nærområde til Sistranda (10 km) og regnes som et pressom-

råde for boligbygging. Uttian består av spredt bebyggelse i LNFR-områ-

der. Området ligger utenfor etablerte bebyggelsesstrukturer og områder 

regulert for spredt bebyggelse på Uttian, men er i tråd med kommunens 

strategier for boligutbygging i pressområde med nærhet til Sistranda. 

Området har ikke etablerte gang /sykkelveger i retning skole/barnehage. 

Tett boligutbygging uten g/s langs fv. vil føre til høy bilavhengighet og er 

derfor ikke i tråd med overordna retningslinjer for tettsteds- og befolk-

ningsutvikling, se også trafikksikkerhet.  
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Vann og vass-

drag 

 Området ligger innenfor 100 m avstand til sjø. Kartlegging av potensielt 

tilgjengelig strandsone har markering innenfor tomta: 

 
Det er muligheter for å lokalisere utbygging av boliger utenfor strandso-

nen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente eksisterende forurensningskilder. Området lig-

ger nord og syd for Uttiveien, der sone nærmest vegen er 

beregnet til støynivå GUL, 55-60 dB i SVVs støyvarselkart. 

Arealet ligger innenfor sone høy aktsomhet for radon. Tiltak 

mot radon sikres i byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Uttian er generelt svært 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Vei til skole, barnehage, butikk, idrettsanlegg, samt Uttian 

øvrig som friluftslivsområde er tilgjengelig via fv. 451 som 

er uten g/s.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet må ses i sammenheng med innspill nr. 215, der 

foreslått arealbruk i området er næring. 

 

Uttian regnes som et nærområde til Sistranda og et press-

område for utbygging. Den aktuelle tomta har noe kortere 

avstand til skole/ arbeidsplass, barnehage og gang-/sykkel-

vei enn Uttian ellers, og ligger i tilknytning til fylkesvei.  

 

En utbygging med helårsboliger/fritidsboliger her er i tråd 

med overordna prinsipper for tettsteds- og befolkningsut-

vikling, så lenge utnyttelsen er høy nok. Bør opparbeides 

g/s-vei langs fv. 451.  

 

Med bakgrunn i innspill 16/2312-215 og planer om næ-

ringsarealer frarådes innspillet. 

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-32 

Forslagsstiller Marit Sveindatter 

Gnr/Bnr (Grunneier) 28/74 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) 5,7 
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Tomta er regulert til LNFR. Det står et bolighus 

på tomta som brukes som helårsbolig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslagstiller ønsker å bygge 3-4 enheter in-

nenfor eiendommen. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  1,4 daa innmarksbeite blir berørt. Fulldyrka jord berøres 

ikke.  

Naturmangfold  Ikke noe naturmangfold registrert. 

Trafikksikkerhet  Tomta har adkomst fra Nordfrøyvegen i nord og Breimyr-

ringen i sør, begge med fartsgrense på 50 km/t. Vegene 

betjener et fåtall boliger og har trolig lite trafikk. Det er 

regulert gang-/sykkelveg langs fv714 nordover og utbygd 

g/s-vei mot Sistranda. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekstvilkår  4 km til Sistranda med skoler. 

Ca. 1,5 km til Nesset barnehage, ca. 4 km til Sistranda, 

Rabben barnehage og Sistranda kystbarnehage. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Ikke registrert friluftsområde av kommunen. Det går noe 

stier/tråkk gjennom området som tyder på noe bruk. En-

kel tilgang til hauan.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vannverk, privat avløp.  

Infrastruktur/ samferdsel  Busstopp langs Fv714, ca. 300 m fra tomta. 

Nordfrøyvegen er fylkesvei og Breimyrringen er privat 

veg. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs. 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Dyrvik anses som sentralt og et godt område for bolig-

bygging, særlig med tanke på at det er planlagt sammen-

hengende gang-/sykkelveg langs fv714. Direkte tilgang til 

utbygd g/s-vei fra Breimyrringen. Tiltaket grenser til 

arealer avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart. Tomta ligger innenfor høy aktsomhet for ra-

don. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 
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Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Beiteområder er viktig for kommunen. Utbygging av bei-

teområder bør unngås. Området som berøres er imidler-

tid lite og ikke i bruk.  

 

Dyrvik anses som sentralt og egner seg til boligbygging, 

dermed anses tiltaket som positivt. Det vurderes allikevel 

at større felt med høy utnyttelse vil føre til bedre samlede 

løsninger for planlegging av infrastruktur og utbygging. 

Med bakgrunn i andre innkomne innspill i området frarå-

des innspillet.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-35 

Forslagsstiller Kystplan AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/6 (Olaf Reppe) 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ca. 87 

Kart gjeldende plan 

 
Tomta er regulert til LNFR. 

Området grenser til LNFR F5, som tillater 5 

nye fritidsboliger.  

Forslag til reguleringsplan Uttian Panorama re-

gulerer felt LNFR B5 og F5, og foreslår etablert 

17 nye enheter for bolig.   

Kart innspill 

 
 

Forslagsstiller ønsker å bygge ut 30-40 enhe-

ter. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Tomta består av åpen fastmark. Landbruksareal berøres 

ikke. Hele området benyttes til beite. Tiltaket vil medføre 

nedbygging av beiteområder. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

Trafikksikkerhet  Det er ingen adkomst til området i dag. Nærmeste ad-

komst er Steinfjærveien med en fartsgrense på 50 km/t. 

Veien er en blindvei og betjener i dag et fåtall boliger, 

altså lite trafikk.  
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Ingen gang-/sykkelvei. Ved utbygging bør det etableres 

trygg skolevei til skolebuss. 

Gjennom planforslag til Uttian panorama foreslås Stein-

fjærveien utbedret noe, men ikke med egne gang/sykkel-

arealer. Viser til Statens Vegvesens forhåndsuttalelse til 

Uttian panorama: Det er ikke god planlegging å legge til 

rette for et boligområde i dette området uten at både 

barn og voksne har mulighet til å ferdes trygt langs fyl-

kesvegen i retning skolen. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte, men området bør undersøkes av verne-

myndighet før evt. utbygging.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Nærmeste skole ligger på Sistranda, ca. 8 km unna. 

Nærmeste barnehage ligger på Nesset, ca. 4,5 km unna. 

Det er ikke etablert gang/sykkelvei langs fv./lokalvei.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Tomta er et ubebygd område som benyttes til friluftsliv.  

I kommunens kartlegging står det at Uttian benyttes til 

padling rundt øya, fotturer, sildefisking og har hyttefelt 

og mange fritidsbåter.  

Det går en etablert sti over tomta, evt. tiltak bør ivareta 

turstier over området.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 VA, oppgitt til 250 m. Kommunalt vann, privat avløp. 

Infrastruktur/ samferdsel  Nærmeste veg er Steinfjærveien (med planlagt forleng-

else og utvidelse gjennom regulering av Uttian Pano-

rama). Det går skolebuss ca. 1 km unna. Det må etable-

res ny infrastruktur ved utbygging av området. Se også 

trafikksikkerhet.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser. 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Uttian er et nærområde til Sistranda (10 km) og regnes 

som et pressområde for boligbygging. Uttian består av 

spredt bebyggelse i LNFR-områder. Området ligger uten-

for etablerte bebyggelsesstrukturer og områder regulert 

for spredt bebyggelse på Uttian. Ligger i forlengelse av 

planlagt reguleringsplan Uttian Panorama.  

Uttian har relativt lang avstand til skole/barnehage, heller 

ingen gang /sykkelveger.  

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. Tiltak mot radon sikres i byggesak gjennom 

TEK. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Området har lang avstand til skole/barnehage, heller 

ingen gang-/sykkelveger. Vil kunne føre til mye bilbruk. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

Området er vindutsatt. 

 

Anbefaling 
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Innstilling  Det er i dag ingen avsatte boligområder (UB) på Uttian, 

kun spredt bolig- eller fritidsbebyggelse (LNFR FB/B/FF). 

Det er regulerte boligtomter og planer om regulering av 

boligfelt.  

Uttian bærer preg av spredt utbygging. Innsendte forslag 

er ikke i tråd med omkringliggende strukturer og strate-

gier for tettstedsutvikling. Området er ubebygd. 

 

Innspillet (30-40 nye boliger) er vurdert i sammenheng 

med innspill 54 (20 nye boliger) og forslag til regulering 

av LNF B5 og F5 (17 nye boliger, Uttian Panorama). Med 

forslag om 17+40+20 nye boliger bør infrastrukturen 

bygges ut, og trafikksikker forbindelse for gang/sykkel 

både langs Steinfjærveien og langs FV etableres. 

  

Endret arealbruk vil ta i bruk et ubebygd område som 

brukes som beitemark, dette må vurderes opp imot øns-

ket kapasitet på Uttian og hva området tåler av utbyg-

ging.  Området benyttes også til friluftsliv og det går en 

etablert sti gjennom området. Tiltaket vil føre til at sti må 

flyttes. 

 

Med bakgrunn i andre innkomne innspill i området (LNF 

spredt) og strategier for tettsutvikling, arealreserver, tra-

fikksikkerhet og friluftsliv frarådes innspillet.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-38 

Forslagsstiller Kjell Nilsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/5, 26/3 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) 4,5 

Kart gjeldende plan 

 
 

Tomta er regulert til LNFR. 

Kart innspill 

 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge ut 2 enheter. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Tomta består av åpen fastmark og 0.4 daa fulldyrka jord. 
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Naturmangfold  Det er registrert flere arter av svært stor – stor forvalt-

ningsinteresse i området (Gråtrost, Svartbak, Storspove, 

Bergirisk, Vipe og Stær). 

Trafikksikkerhet  Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som 

er smal (stedvis under 5m bred), med opparbeidede mø-

teplasser og uten gang/sykkelforbindelse. Lokalvei videre 

til foreslått byggeområde er Steinfjærveien. Nærmeste 

bussholdeplass Uttian ved enden av Uttiveien betjenes av 

skolebuss (524), holdeplassen Uttiankrysset på Frøyasida 

(3,5 km) betjenes av rutebuss (420). Fartsgrense her er 

60-80 km/t. Det er registrert 11 ulykker på strekningen 

Uttiveien og ÅDT en er på 450. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Nærmeste skole ligger på Sistranda, ca. 8 km unna. 

Nærmeste barnehage ligger på Nesset, ca. 4 km unna. 

Kort vei til bussholdeplass. 

Grenser til grendas opparbeidede lekeplass. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian.  

Utklipp fra kartleggingen: Området benyttes til padling 

rundt øya, fotturer, sildefisking. Området har hyttefelt og 

mange fritidsbåter.  

Det er gunstig for boligbygging at det er attraktive fri-

luftsområder i nærheten. 

Tiltaket grenser til eksisterende bebyggelse og det synes 

ikke å være stier eller tråkk gjennom området.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann, privat avløp. 

Infrastruktur/ samferdsel  Nesset barnehage ligger på Frøya, ca. 4,3 km. unna, 

mens det er ca. 10 km til Sistranda, med nærmeste 

skole, idrettsanlegg (Sistranda, barne/ungdomsskole, 

samt videregående) og dagligvare. Uttiveien er uten 

gang/sykkelforbindelse, men betjenes av skolebuss.  

Utbygging av 2 boliger vil ikke utløse behov for oppgra-

dering av eksisterende infrastruktur, men vurdering av 

behov for oppgradering ved økt bruk av adkomstvei bør 

ses i sammenheng med det samlede potensialet for 

spredd boligbebyggelse i felt FB10, samt virksomheter i 

andre formålsområder. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser. 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Utvidelse 

av felt for spredt boligbebyggelse her er i tråd med prin-

sipper om variert boligbygging og nærhet til sjø og 

havutsikt. Det er imidlertid relativt lang vei til skole, bar-

nehage, butikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 
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Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

Uttian er generelt vindutsatt. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket omfatter 2 boenheter tilgrensende LNF FB-om-

råde, er i tråd med omkringliggende struktur og bidrar til 

fortetting i tråd med vedtatt planprogram.  

 

Det foreslås å utvide LNF FB arealet til det aktuelle area-

let, framfor boligformål, for å sikre utbygging i tråd med 

omkringliggende struktur. Fulldyrka jord må unngås ved 

utbygging. 

Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-40 

Forslagsstiller Kjell Nilsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/5 Kjell Nilsen 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Spredt boligbebyggelse 

Areal (daa) 2 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 
 

Eiendommen ligger på Uttian, definert som 

område LNFR FB10 som tillater spredt fri-

tids/boligbebyggelse. Det er for det meste 

skrinn fastmark, men også endel myr og noe 

innmarksbeite og fulldyrka jord, samt be-

byggelse (AR5).  

 

 

 

Felt for LNFR FB10 ønskes utvidet til å omfatte 

del av eiendommen som er skravert. Arealet 

ønskes benyttet til spredt boligbebyggelse. 

Dette området ligger på skrinn fastmark, in-

nenfor 100-metersbeltet mot sjø.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Forslag om boligbebyggelse, sjønært, ved eksisterende fiskerivirksomhet.  

Landbruk  I NIBIO viser AR5 at nærområdet er registrert med fulldyrka jord(Oransje), 

innmarksbeite (lysegult), skrinn fastmark i det aktuelle byggeområdet og 

noe bebyggelse. Tallene for eiendommen gjelder for et større område av ei-

endommen: 4,1 daa fulldyrka jord, 1,1 daa innmarksbeite, 40 daa myr, 

136,4 daa skrinn fastmark og 13,7 daa bebyggelse.  
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Utbygging på det aktuelle område fører ikke til tap av fulldyrka/ overflate-

dyrka jord og innmarksbeite.   

 

Naturmang-

fold 

 Området er ikke registrert med viktige naturområder eller foreslått vern. Det 

er registrert lokalitet med arter ved Stabburshaugen, like nord for eiendom-

men: truede arter ansvarsarter (vipe, storspove, bergirisk, stær, svartbak, 

gråtrost), men også fremmedarten sitkagran.  

Trafikksik-

kerhet 

 Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (stedvis 

under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/sykkelforbin-

delse. Lokalvei videre til foreslått byggeområde er Steinfjærveien, ca. 120m. 

Nærmeste bussholdeplass Uttian ved enden av Uttiveien betjenes av skole-

buss (524), holdeplassen Uttiankrysset på Frøyasida (3,5 km) betjenes av 

rutebuss (420). Fartsgrense her er 60-80 km/t. Det er registrert 11 ulykker 

på strekningen Uttiveien og ÅDT en er på 450.  

Kulturmin-

ner og kul-

turmiljø 

 Eiendommen har ikke registrert automatisk fredede kulturminner. I nærhe-

ten finnes det et par SEFRAK-registrerte bygninger. Disse berøres ikke av 

planlagt utbygging. 

Barn og 

unges opp-

vekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og unge i 

planlagt område vil ha god tilgang til friluftsområder, men ha relativt lang 

vei til skole og idrettsanlegg.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian. Det går en sti rundt 

hele øya, og området benyttes til padling rundt øya. Området har hyttefelt 

og mange har fritidsbåter. Det synes ikke å være tråkk gjennom den aktu-

elle tomta. Tiltaket medfører boligbebyggelse i strandsona. Viktig å ivareta 

offentlighetens tilgjengelighet til sjø (se tema vann og vassdrag). 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruk-

tur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området, ført fram til eksiste-

rende boliger.  

Infrastruk-

tur/ sam-

ferdsel 

 Nesset barnehage ligger på Frøya, ca. 4,3 km. unna, mens det er ca. 10 km 

til Sistranda, med nærmeste skole, idrettsanlegg (Sistranda barne/ungdoms-

skole, samt videregående) og dagligvare. Uttiveien er uten gang/sykkelfor-

bindelse, men betjenes av skolebuss.  

Utbygging av 1 bolig alene vil ikke utløse behov for oppgradering av eksiste-

rende infrastruktur, men vurdering av behov for oppgradering ved økt bruk 

av adkomstvei bør ses i sammenheng med det samlede potensialet for 

spredd boligbebyggelse i felt FB10, samt virksomheter i andre formålsområ-

der.  

Nærings-

arealer 

0 Ikke relevant 

Mineralres-

surser 

 Fast mark, ikke registrert som ressurs.  
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Tettsteds-

utvikling/ 

befolk-

nings-utvik-

ling/ struk-

tur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Utvidelse av felt for spredt 

boligbebyggelse her er i tråd med prinsipper om variert boligbygging og 

nærhet til sjø og havutsikt. Tiltaket bidrar til fortetting. Det er imidlertid lang 

vei til skole, barnehage, butikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg. 

Vann og 

vassdrag, 

inkl. 

Strandsone 

 Medfører boligbebyggelse i strandsona innenfor 35-50 meter fra sjø, langs 

Steinfjærveien som gir tilgjengelighet til strandlinje med fiskerivirksom-

het(naustområde). Visuelt sett ligger boligene i Steinfjærveien 2-9 på kote 

7-9 og vil ikke ha direkte visuell kontakt med strandlinjen. Ny boligbebyg-

gelse langs denne veien vil ikke begrense offentlighetens tilgjengelighet til 

sjø. Eksisterende bygg og godkjente tiltak ligger nærmere sjø enn foreslått 

område for bebyggelse og er dermed i tråd med vedtatt planprogram. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Området ligger utenfor 

støysoner i Statens vegvesens støyvarselkart. Arealet lig-

ger innenfor sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot ra-

don sikres i byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Uttian er generelt 

vindutsatt. 

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens over-

ordnede prinsipper for fortetting. Det er relativt lang vei 

til skole, barnehage, butikk, idrettsanlegg og gang/syk-

kelveg.  

 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket omfatter 1 boenhet tilgrensende LNF FB-område, 

er i tråd med omkringliggende struktur og bidrar til for-

tetting i tråd med vedtatt planprogram.  

 

Det foreslås å utvide LNF FB arealet til det aktuelle area-

let, framfor boligformål, for å sikre utbygging i tråd med 

omkringliggende struktur. Fulldyrka jord må unngås ved 

utbygging. Strandsonen berøres, men bygg vil ikke ligge 

nærmere enn eksisterende bebyggelse. Vil derfor ikke 

privatisere strandsonen ytterligere.  

Innspillet tilrådes. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-44 

Forslagsstiller Arild Terje Søreng 

Gnr/Bnr (Grunneier) 33/3 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Boligformål 

Areal (daa) 5 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 
 

Eiendommen ligger i LNFR-område ca. 500 m 

nord for Nesset. 

 

 
 

Området ønskes regulert til boligformål. For-

slagstiller ønsker å bygge ut 5 enheter.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Området består av åpen skrinn fastmark. Landbruk berøres ikke. 

 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold.  

Trafikksikker-

het 

 Området ligger ved fv714 med en fartsgrense på 50 km/t forbi det aktu-

elle området. Veien har en ÅDT på 1 940 (2017) og ingen gang-/sykkel-

veg i dag. Det er regulert gang-/sykkelveg langs strekningen.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. For barn og 

unge i planlagt område vil de ha tilgang til friluftsområder. På den andre 

siden er det få boliger i området og lang vei til skole og fritidstilbud. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Området er ikke kartlagt som et friluftsområde men ligger nær strandso-

nen. Viktig å tilrettelegge for tilgjengelighet til sjø. 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA-nett 70 m unna.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det er ca. 1,2 km til Nesset barnehage. Ca. 6,2 km til Sistranda barne- 

og ungdomsskole.  

Busstopp langs fv714 i nærheten. Det er regulert gang-/sykkelvei både 

nordover og sørover. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Området ligger i utkanten av grenda Nesset og bidrar ikke til fortetting 

av tettstedet. Det er ikke bygd g/s-vei langs fylkesvei. Boliger vil få 

sjø/havutsikt.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger ca. 100 meter fra sjøen. Viktig å tilrettelegge for tilgjeng-

elighet til strandsonen. 
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ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger innenfor høy aktsomhetssone for radon. 

Området ligger utenfor støysone i støyvarselkart for 

fv714. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

Området ligger høyt og ut mot sjøen, mulig vindutsatt. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det foreslåtte området ligger i tilknytning til et fåtall ek-

sisterende boliger. Innspillet bidrar ikke til fortetting i 

tettstedet. Med bakgrunn i dette og hensynet til trafikk-

sikkerhet frarådes innspillet.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-45 

Forslagsstiller Arild Terje Søreng 

Gnr/Bnr (Grunneier) 30/3 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Boligformål 

Areal (daa) 7 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

Eiendommen ligger i LNFR-område på Nesset. 

 

 

Området ønskes regulert til boligformål. For-

slagstiller ønsker å bygge ut 7 enheter.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Området består av produktiv skog av høy bonitet. Landbruk berøres 

ikke. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold.  

Trafikksikker-

het 

 Området ligger ved fv714 med en fartsgrense på 50 km/t forbi det aktu-

elle området. Veien har en ÅDT på 1 940 (2017) og ingen gang-/sykkel-

veg i dag. Det er regulert gang-/sykkelveg langs strekningen. Kort vei til 

bussholdeplass. Det er etablert gårdsvei som kan oppgraderes som ad-

komstvei til området med etablert avkjørsel fra fv. 

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Ingen registrerte kulturminner. 
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Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. For barn og 

unge i planlagt område vil de ha tilgang til friluftsområder og tiltaket lig-

ger i et etablert boligområdet med kort avstand til barnehage. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Området er ikke kartlagt som et friluftsområde. 

 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA-nett 50 m unna.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Gåavstand til Nesset barnehage. Ca. 5 km til Sistranda barne- og ung-

domsskole.  

Busstopp langs fv714. Det er regulert gang-/sykkelvei både nordover og 

sørover. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressur-

ser 

 Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens overordnede prinsip-

per om utbygging i tilknytning til allerede utbygde områder og vil bidra 

til fortetting i tråd med vedtatt planprogram.  Tiltaket ligger i et etablert 

boligområde med nærhet til barnehage. Boliger har sjø/havutsikt.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger innenfor høy aktsomhetssone for radon. 

Deler av området vil ligge innenfor gul støysone i støy-

varselkart for fv714. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Hele Frøya er vindutsatt. 

 

Anbefaling 

Innstilling   Tiltaket er i tråd med kommunens overordnede prinsip-

per, og tiltaket anses som positivt. Tiltaket bidrar til for-

tetting av grenda. Ses i sammenheng med innspill 

16/2312-159 og vil sammen danne en utvidelse av tett-

stedet. 

Innspillet tilrådes. Det anbefales i tillegg at avsatt om-

råde til boligbygging vest for kommunalt boligfelt tas ut 

av planforslaget. Området er ubebygd og omfatter land-

bruksarealer. 

 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-47 

Forslagsstiller Håvard Melkstadvik Hansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 38/5 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 9 

 

 

Tiltaket ligger i et LNFR-område.  

 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge ut 9 boenheter for-

delt på 9 daa. Forslagsstiller har tidligere fått av-

slag på å bygge hus på tomta. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Store deler av tomta består av fulldyrka jord og inn-

marksbeite. Forslagsstiller har tidligere fått avslag på dis-

pensasjonssøknad i vedtak etter jordloven.  

 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold.  

Trafikksikkerhet  Området ligger langs fv714 med en fartsgrense på 80 

km/t. Relativ lang avstand til skole. Barnehage på Nes-

set. Ingen gang-/sykkelvei, men det går skolebuss. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området er i dag spredt bebygd og i liten grad tilrettelagt 

for barn og unge. Relativt langt til skole og barnehage.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Tiltaket ligger innenfor friluftsområdet Svellingen/Rot-

tingen/Strømøy av viktig verdi. Området benyttes til fot-

turer, båtaktiviteter, bading, ridesenter og dykking.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt VA-nett 50 m avstand.  

Infrastruktur/ samferdsel  Busstopp Stølan i kort avstand. 
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Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Området er spredt bebygd i dag og tiltaket bidrar ikke til 

fortetting av etablerte boligområder. 

Nærliggende områder er avsatt til fritidsbebyggelse.  

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Boligutbygging anses som uheldig på grunn av mang-

lende gang-/sykkelveg, området bidrar ikke til fortetting. 

Området er spredt bebygd i dag og det er relativt lang vei 

til skole/barnehage. I tillegg vil utbygging før til tap av 

jordbruksareal og beite. Det er kommet andre innspill i 

nærområdet.  

Med bakgrunn i ønske om fortetting, trafikksikkerhet (fv), 

landbruksinteresser og arealreserver frarådes innspillet.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-48 

Forslagsstiller Randi Melkstadvik Hansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 29/70 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 9 

 
 

Tiltaket ligger i et LNFR-område like utenfor 

Nesset.  

 
 

Forslagsstiller ønsker å bygge ut 5 boenheter 

fordelt på 9 daa.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Tomta består av skogdekt fastmark og 0,6 daa innmarks-

beite. Innmarksbeite ligger inntil eksisterende bebyggelse 
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og er ikke del av et større sammenhengende beiteom-

råde. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold.  

Trafikksikkerhet  Tiltaket ligger langs Langheiveien med en fartsgrense på 

50 km/t. Veien betjener et fåtall boliger og har trolig lite 

trafikk. Uoversiktlig avkjørsel fra fylkesveien. Mangler 

g/s-vei, men er ferdig regulert. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området er i dag spredt bebygd, men ligger i nærhet av 

Nesset med etablerte boligområder og barnehage.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Tiltaket ligger innenfor friluftsområdet Stutvassdalen-

Sistranda-Guvikdalen av viktig verdi. Friluftsområdet er 

stort og tiltaket ligger i kanten av området. Ingen stier 

innenfor tiltaksområdet.  

Langheiveien leder opp til viktige turmål; Storklingtjønna 

og Nesset trimhytta. Nærhet til trimhytte og stinett anses 

som positivt. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt VA-nett 50 m avstand.  

Infrastruktur/ samferdsel  Busstopp Nesset ca. 800 m og Uttiankrysset ca. 1 km. 

Langheiveien er privat grusvei/traktorvei. Utbygging av 

boliger kan medføre behov for oppgradering av veien. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Området er spredt bebygd i dag, men ligger nært Nesset 

med etablerte boligområder, samt barnehage. Ligger ikke 

i tilknytning til grendastruktur.  

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Boligutbygging anses som noe uheldig på grunn av 

manglende gang-/sykkelveg, området bidrar ikke til for-

tetting. Samtidig ligger området i nærhet til Nesset med 

etablerte boligområder og barnehage. Kort avstand til 

fv714, hvor det er regulert gang-/sykkelvei. Ikke trafikk-

sikker skolevei fram til gang-/sykkelvei er utbygd. 

 

På bakgrunn av hensynet til fortetting og trafikksikkerhet, 

samt arealreserver i området, frarådes innspillet.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-51 

Forslagsstiller Harald Lassen  
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Gnr/Bnr (Grunneier) 26/9 

Dagens arealbruk LNF, ubebygd 

Foreslått formål LNF spredt bolig og fritidsbebyggelse 

Areal (daa) ca. 60 daa 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon  

 
Området ligger på Hestøya, sør for Uttian, ved 

definert næringsområde i KPA. Området er av-

satt til LNF. 

Hestøya består av annet markslag og strand-

sone.   

 
Forslagsstiller ønsker å ta over eiendom-

men på odelsrett, og ønsker i den forbin-

delse å legge til rette for at familiemedlem-

mer kan bygge bolig/fritidsbolig på 

Hestøya, innenfor et område på ca. 60 daa 

(eiendommens andel av Hestøya som er re-

gulert LNF utgjør ca. 74 daa)   

Det er planlagt ca. 5-6 enheter.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Hestøya består av annet markslag (grå) og noe areal for vann/bebyggelse 

(rosa). (NIBIO/AR5) 

Tiltaket vil ikke påvirke jordbruksarealer, og er ikke oppgitt å være brukt 

som beiteområde.  

Naturmang-

fold 

 Ved Hestøya næringsområde er det registrert flere truede arter: sjøorre, 

teist, storspove, makrellterne, svartbak, bergirisk, skjærpipelerke, heipipe-

lerke, sild, laks, torsk, kysthumle, toppskarv, ærfugl, stær. I sjø ved 

Hestøya er det registrert ål.  

Nord for Hestøya er det definert område for viktig naturtype: Nord og øst 

for Frøya skjellsand og kystlynghei. Deler av Hestøya er markert med 

skravur for myr i kartgrunnlaget. Tiltak i større omfang her vil gi virkninger 

for dyre- og plantelivet på Hestøya.  

Trafikksikker-

het 

 Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (stedvis 

under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/sykkelfor-

bindelse. Lokalvei videre til foreslått byggeområde er Hestøyveien, ca. 

600m, ca. 3 m, men er oppgitt å ha lav trafikkbelastning. Uttian betjenes 

av skolebuss (524), ved enden av Uttiveien og rutebuss (420) ved Uttian-

krysset på Frøyasida. Fartsgrense er 60-80 km/t. Det er registrert 11 ulyk-

ker på strekningen Uttiveien og ÅDT en er på 450, ingen de siste 10 årene.  

Etablering av fritidsboliger vil medføre minimalt økt transport over året 

langs Hestøyveien, mens helårsboliger vil påvirke trafikkbelastning og stille 

noe høyere krav til trafikksikkerhet inn til bussholdeplass for skolebuss.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Eiendommen har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller SE-

FRAK-registrerte bygninger. 
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Barn og unges 

oppvekst-vil-

kår 

 Ved etablering av helårsboliger vil barn og unge i planlagt område ha god 

tilgang til friluftsområder, men ha relativt lang vei til skole og idrettsan-

legg, langs en veg uten gang/sykkelveg. Tiltaket ligger også i nærheten av 

næringsområde. Etablering av fritidsbebyggelse vil i liten grad påvirke 

barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Området er ikke definert som viktig friluftsområde som resten av Uttian er 

del av (trolig pga. næringsområde). Området er allikevel tilgjengelig som 

strandsone fra småbåt/kajakk, og via Hestøyveien som fotgjenger/syklist.  
Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian. Det går en sti rundt 

hele øya, og området benyttes til padling rundt øya.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Nesset barnehage ligger på Frøya, ca. 4,3 km. unna, mens det er ca. 10 

km til Sistranda, med nærmeste skole (Sistranda barne/ungdomsskole, 

samt videregående), idrettsanlegg og dagligvare. Uttiveien er uten 

gang/sykkelforbindelse, og gangavstand til tiltaket fra offentlig transport 

(rutebuss) er ca. 4 km. 

Næringsarea-

ler 

 Foreslått tiltak ligger like ved Hestøya næringsområde, og deler adkomst-

vei med dette.  

 

Mineralressur-

ser 

 Ikke registrert som mineralressurs. 

Tettsteds-ut-

vikling/ be-

folknings-ut-

vikling/ struk-

tur 

 Området ligger utenfor eksisterende områder med boligbebyggelse på Ut-

tian, og etablering av helårsboliger er vil ikke bygge oppunder eksiste-

rende bebyggelsesstruktur og tettstedsutvikling.  

Fritidsboliger/boliger vil bidra til funksjonsblanding i området, noe som kan 

medføre konflikt med næringsområde.  

Vann og vass-

drag 

 Hele Hestøya er registrert som potensielt tilgjengelig strandsone (ingen 

områder på øya ligger i større avstand til sjø enn 100 m.  

 
Vurdert ut ifra at Uttian har videreført en byggegrense mot sjø på 35m kan 

sentrale deler av øya bebygges, denne delen av øya ligger på en høyde i 

landskapet og eventuell bebyggelse vil her være godt synlig fra sjøen.  

Tiltaket vil redusere andelen potensielt tilgjengelig strandsone på Hestøya.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor høy 

aktsomhetssone for radon, dette ivaretas gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Hestøya er strandsone, og et utsatt område for havni-

våstigning. Sentrale deler av øya ligger over kote 5.  
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Levevilkår og folkehelse  Tomta ligger ikke innenfor kartlagt friluftsområde Uttian, 

men innenfor område for potensielt tilgjengelig strandsone.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. Uttian er generelt vindutsatt. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Uttian regnes som et nærområde til Sistranda og et press-

område for utbygging. Området ligger utenfor etablert be-

byggelsesstruktur og det er relativt lang vei til skole/ ar-

beidsplass, barnehage og gang-/sykkelvei. Adkomsten er 

delt med næringsområdet, og ved evt. etablering av helårs-

bolig bør det stilles krav til trafikksikkerhet inn mot Uttian 

holdeplass for skolebuss.  

Med bakgrunn i trafikksikkerhet, arealreserver og funk-

sjonsblanding frarådes innspillet.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-53 

Forslagsstiller Oddrun Bogstad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/3 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Spredt boligbebyggelse 

Areal (daa) 10 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 
 

Eiendommen ligger på Uttian, i LNFR 

område. Det er fulldyrka jord, innmarks-

beite og åpen fastmark på området 

(AR5).  

 
 

Feltet ønskes omregulert fra LNFR til LNF FB (spredt 

boligbebyggelse). Det er ønske om 4 boliger. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  I NIBIO viser AR5 at nærområdet er registrert med fulldyrka jord (oran-

sje), innmarksbeite (lysegult), skrinn fastmark i det aktuelle byggeområ-

det. Tallene for eiendommen: 5,1 daa fulldyrka jord, 6,7 daa innmarks-

beite og 2 daa åpen fastmark.  Utbygging på det aktuelle område fører til 

tap av fulldyrka/ overflatedyrka jord og innmarksbeite.   
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Naturmang-

fold 

 Stabburshaugen som ligger midt i det foreslåtte utbyggingsområdet er re-

gistret med en rekke arter av stor forvaltningsmessig interesse på Natur-

basen. Det er bla Vipe, Storspove og Svartbak.  

Trafikksikker-

het 

 Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (stedvis 

under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/sykkelfor-

bindelse. Lokalvei videre til foreslått byggeområde er Steinfjærveien, ca. 

120m. Nærmeste bussholdeplass er Uttian, ved starten av Uttiveien, som 

betjenes av skolebuss. Fartsgrense her er 60-80 km/t. Det er registrert 11 

ulykker på strekningen Uttiveien og ÅDT en er på 450.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner. I nærhe-

ten finnes det et par SEFRAK-registrerte bygninger. Disse berøres ikke av 

planlagt utbygging. 

Barn og 

unges opp-

vekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og unge i 

planlagt område vil ha god tilgang til friluftsområder, men ha relativt lang 

vei til skole og idrettsanlegg.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Hele Uttian er kartlagt friluftsområde. Fine padlemuligheter rundt øya. Det 

går en sti rundt hele øya. Området har hyttefelt og mange har fritidsbåter. 

Tiltaket begrenser ikke friluftslivsområder på Uttian.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området, ført fram til eksiste-

rende boliger.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Nesset barnehage ligger på Frøya, ca. 4,3 km. unna, mens det er ca. 10 

km til Sistranda, med nærmeste skole, idrettsanlegg (Sistranda, 

barne/ungdomsskole, samt videregående) og dagligvare. Uttiveien er uten 

gang/sykkelforbindelse, men betjenes av skolebuss.  

Utbygging av 4 boliger alene vil ikke utløse behov for oppgradering av ek-

sisterende infrastruktur, men vurdering av behov for oppgradering ved økt 

bruk av adkomstvei bør ses i sammenheng med det samlede potensialet 

for spredd boligbebyggelse i felt FB10, samt virksomheter i andre formåls-

områder.  

Næringsarea-

ler 

0 Ikke relevant 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ be-

folknings-ut-

vikling/ struk-

tur 

 Utvidelse av felt for spredt boligbebyggelse her er i tråd med prinsipper 

om variert boligbygging og nærhet til sjø og havutsikt, samt strategi om 

fortetting. Det er imidlertid lang vei til skole, barnehage, butikk, idrettsan-

legg og gang/sykkelveg. 
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Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor 

sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot radon sikres i 

byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av boliger her, i begrenset omfang og lokalise-

ring anses som fortetting av eksisterende bebyggelse og i 

tråd med kommunens overordnede prinsipper. Det er re-

lativt lang vei til skole, barnehage, butikk, idrettsanlegg 

og gang/sykkelveg.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området vil medføre tap av fulldyrka/ overflatedyrka jord 

og innmarksbeite. Utvikling av boliger her er i tråd med 

kommunens overordnede prinsipper og ligger i tilknytning 

til andre boligområder. Behov for oppgradering av eksis-

terende infrastruktur må ses på samlet ved godkjenning 

av flere boligområder.  

Med bakgrunn i hensynet til landbruksinteresser frarådes 

innspillet.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-54 

Forslagsstiller Oddrun Bogstad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/3 (Oddrun Bogstad) 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ca. 45 

Kart gjeldende plan 

 

Kart innspill 
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Tomta er regulert til LNFR. 

 

Området grenser til LNFR F5, som tillater 5 

nye fritidsboliger.  

Forslag til reguleringsplan Uttian Panorama 

regulerer felt LNFR B5 og F5, og foreslår 

etablert 17 nye enheter for bolig.   

 

Forslagsstiller ønsker å bygge ut ca. 20 enhe-

ter. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Tomta består hovedsakelig av åpen fastmark. Det er i til-

legg 5,7 daa fulldyrka jord, 1 daa overflatedyrka jord og 

0,7 daa skog av høg bonitet. Hele området benyttes til 

beite (AR5 Skog og landskap). Tiltaket vil medføre ned-

bygging av beiteområder og dyrka mark. 

Naturmangfold  Ikke registrert noen truede arter eller viktige naturtyper.  

Trafikksikkerhet  Det er ingen adkomst til området i dag. Nærmeste ad-

komst er Steinfjærveien med en fartsgrense på 50 km/t. 

Veien er en blindvei og betjener i dag et fåtall boliger, 

altså lite trafikk.  

Ingen gang-/sykkelvei. Ved utbygging bør det etableres 

trygg skolevei til skolebuss. 

Gjennom planforslag til Uttian panorama foreslås Stein-

fjærveien utbedret noe, men ikke med egne gang/sykkel-

arealer. Viser til Statens Vegvesens forhåndsuttalelse til 

Uttian panorama: Det er ikke god planlegging å legge til 

rette for et boligområde i dette området uten at både 

barn og voksne har mulighet til å ferdes trygt langs fyl-

kesvegen i retning skolen. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Nærmeste skole ligger på Sistranda, ca. 10 km unna. 

Nærmeste barnehage ligger på Nesset, ca. 4,5 km unna. 

Det er ikke etablert gang/sykkelvei lang fv./lokalvei.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Tomta er et ubebygd område som benyttes til friluftsliv.  

I kommunens kartlegging står det at Uttian benyttes til 

padling rundt øya, fotturer, sildefisking og har hyttefelt 

og mange fritidsbåter.  

Det går en etablert sti over tomta, evt. tiltak må ivareta 

turstier over området.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 VA, oppgitt til 100 m. Kommunalt vann, privat avløp.  

Infrastruktur/ samferdsel  Nærmeste veg er Steinfjærveien (med planlagt forleng-

else gjennom regulering av Uttian Panorama). Det går 

skolebuss ca. 1 km unna. Det bør etableres ny infrastruk-

tur ved utbygging av området. Se også trafikksikkerhet. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser. 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Uttian er et nærområde til Sistranda (10 km) og regnes 

som et pressområde for boligbygging. Uttian består av 

spredt bebyggelse i LNFR-områder. Området ligger uten-

for etablerte bebyggelsesstrukturer og områder regulert 

for spredt bebyggelse på Uttian. Ligger i forlengelse av 

planlagt reguleringsplan Uttian Panorama.  
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Uttian har relativt lang avstand til skole/barnehage, heller 

ingen gang /sykkelveger. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. Tiltak mot radon sikres i byggesak gjennom 

TEK. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Lang avstand til skole/barnehage, heller ingen gang-/syk-

kelveger.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Hele Uttian er vindutsatt.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er i dag ingen avsatte boligområder (UB) på Uttian, 

kun spredt bolig- eller fritidsbebyggelse (LNFR FB/B/FF). 

Det er regulerte boligtomter og planer om regulering av 

boligfelt.  

Uttian bærer preg av spredt utbygging. Innsendte forslag 

er ikke i tråd med omkringliggende strukturer og strate-

gier for tettstedsutvikling. Området er ubebygd. 

 

Innspillet (20 nye boliger) er vurdert i sammenheng med 

innspill 35 (30-40 nye boliger) og forslag til regulering av 

LNF B5 og F5 (17 nye boliger, Uttian Panorama). Med for-

slag om 17+40+20 nye boliger bør infrastrukturen byg-

ges ut, og trafikksikker forbindelse for gang/sykkel både 

langs Steinfjærveien og langs FV etableres. 

  

Endret arealbruk vil ta i bruk et ubebygd område som 

brukes som beitemark, dette må vurderes opp imot øns-

ket kapasitet på Uttian og hva området tåler av utbyg-

ging.  Området benyttes også til friluftsliv og det går en 

etablert sti gjennom området. Tiltaket vil føre til at sti må 

flyttes. 

 

Med bakgrunn i andre innkomne innspill i området (LNF 

spredt) og strategier for tettstedsutvikling, landbrukshen-

syn, arealreserver, trafikksikkerhet og friluftsliv frarådes 

innspillet. 

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-55 

Forslagsstiller Frode Riiber 

Gnr/Bnr (Grunneier) 28/19 

Dagens arealbruk LNFR og bolig 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 111 
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Tiltaket ligger rett nord for kommunedelplan 

for Sistranda. LNF i kommuneplan.  

 
Forslagsstiller ønsker å bygge ut ca. 100 bo-

enheter fordelt på 111 daa. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 
Tomta består av åpen skrinn fastmark og myr. Myr er 

våtmark. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta, men myr 

kan ha naturmangfold.  

Trafikksikkerhet  Adkomst antas å bli fra Åkervikhauan, blindvei, med 

fartsgrense 50 km/t. Betjener et fåtall boliger, trolig lite 

trafikk. Det bør vurderes å etablere ny avkjørsel fra fv til 

en så stor utbygging for å redusere konsekvensene for al-

lerede etablerte boligfelt.  

Kort avstand til fylkesveien hvor det er gang-/sykkelveg. 

Det er etablert gang-/sykkelveg sørover til Sistranda. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ca. 3,2 km til Sistranda med barnehage og skole. 

Flere boliger i området. Det er etablert gang-/sykkelveg 

sørover til Sistranda 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke registrert som et friluftsområde. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er VA-nett på naboeiendommen.  
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Infrastruktur/ samferdsel  Kort avstand til bussholdeplass langs fylkesveien. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger mellom Ervika og Dyrvik som anses som et 

sentralt område for boligbygging. Tiltaket ligger også nær 

gang-/sykkelveg og bussholdeplass. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er i tråd med overordnede strategier i form av at 

Dyrvik anses som et sentralt område å fortette. Kort av-

stand til gang-/sykkelveg og bussholdeplass. Området 

ligger høyt som vil gi boliger utsikt/sjøutsikt.   

Det bør vurderes etablering av ny avkjørsel fra fv for en 

så stor utbygging.  

Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-57 

Forslagsstiller Raymond Sandvik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 27/6 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 41 

 
Tiltaket ligger delvis innenfor kommunedelplan 

for Sistranda. LNF i både kommunedelplan og i 

kommuneplan.  

 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge ut ca. 20 boen-

heter fordelt på 41 daa på eiendommen. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 
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Landbruk  Tomta består av 2,4 daa fulldyrka jord og 3,8 daa inn-

marksbeite. Arealene ligger innenfor kommuneplanens 

arealdel. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold på tomta. 

Grenser til naturtyper av lokal viktig verdi i øst.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Erviksvingen, blindvei, med fartsgrense 50 

km/t. Betjener et fåtall boliger, trolig lite trafikk.  

Kort avstand til fylkesveien hvor det er etablert gang-

/sykkelveg. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ca. 2,3 km til Sistranda med barnehage og skole. 

Flere boliger i området. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er ikke registrert som et friluftsområde. 

Det går traktorvei/sti gjennom området. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt at det er VA-nett 500 m unna.  

Infrastruktur/ samferdsel  Erviksvingen er privat veg. 

Kort avstand til bussholdeplass langs fylkesveien. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger i Ervika som anses som et sentralt område 

for boligbygging. Tiltaket ligger også nær gang-/sykkel-

veg og bussholdeplass. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er i tråd med overordnende strategier i form av 

at Ervika/Dyrvik anses som et sentralt område å fortette. 

Kort avstand til gang-/sykkelveg og bussholdeplass. Om-

rådet ligger høyt som vil gi boliger utsikt/sjøutsikt.  

 

Samtidig består tomta av fulldyrka jord og innmarks-

beite. Må ses i sammenheng med andre innspill i Er-

vik/Dyrvik. Mulighet for å sette av til et større sammen-

hengende boligområde. 

Med bakgrunn i landbruksinteresser og arealreserver fra-

rådes innspillet.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-58A 

Forslagsstiller Nina Merethe Skagen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 27/11  

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Boligbebyggelse 
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Areal (daa) 10,5 

 

 
Eiendommen er per i dag regulert til LNFR- 

område.  

 

Utbygger ønsker å bygge boliger på eien-

dommen. Antall ønskede enheter er ikke 

fastsatt.  

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Arealet er registrert som åpen fastmark.   

Naturmangfold  Det er ikke registrert arter av forvaltningsmessig inter-

esse innenfor eiendommen.  

Trafikksikkerhet  Området ligger langs fv. 714, med fartsgrense 80 km/t. 

Det er gang- og sykkelveg langs fv. 714, beliggende på 

samme side av fv. 714 som eiendommen.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ingen registrerte kulturminner på eiendommen.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Det er ikke registrert plasser eller områder som er viktige 

for barn og unges oppvekstsvilkår på eiendommen. Lig-

ger i nærhet av etablerte boligområder. Tilgang på g/s-

vei til Sistranda med sentrumsfunksjoner.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Det er ikke registrert verdier som kan knyttes til folke-

helse eller friluftsliv på eiendommen.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at det er offentlig vannledning nært eien-

dommen. Eiendommen har god tilgang på gang- sykkel-

veg, men mangler per i dag adkomst fra fv. 714.  

Infrastruktur/ samferdsel  Tiltak på eiendommen vil medføre behov for ny avkjørsel 

mot fv. 714, og det kan være utfordrende å sikre tilfreds-

stillende siktforhold ut fra eksisterende fartsgrense.  

Nærmeste bussholdeplass ligger ca. 500 m sør for eien-

dommen.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert forekomst av mineralressurser på 

eiendommen.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Området ligger ca. 300 m fra nærmeste boligbebyggelse 

på Ervik. Avstanden til barneskole på Sistranda er ca. 3 

km. Nærmeste barnehage er Nesset barnehage, ca. 2,5 

km unna eiendommen.  

Vann og vassdrag  Det ligger to mindre tjern innenfor eiendommen som må 

hensyntas i planlegging av eventuell bebyggelse.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Den østlige delen av eiendommen ligger delvis innen gul, 

og delvis innen rød støysone i Statens vegvesens støy-

varselkart.  

Eiendommen ligger innenfor område med høy aktsom-

hetsgrad for radon.  
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Klimatilpasning  Ingen kjent risiko for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle  

Naturrisiko   Ingen spesielle.   

 

Anbefaling 

Innstilling  Boligutbygging på eiendommen må anses som noe uhel-

dig, på grunn av manglende sammenheng med eksiste-

rende tett og middels tett bebyggelse. Det har kommet 

flere innspill til boligbygging i nærområdet. Med bakgrunn 

i trafikksikkerhet og arealreserver i området frarådes inn-

spillet.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-71 

Forslagsstiller Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/8 Gerd Randi Furberg 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Boligbebyggelse 

Areal (daa) 30 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 

Eiendommen ligger på Uttian, i LNFR område, 

tilgrensende LNFR-FB-områder (LNF FB 10 er 

delt i to).  

Planområdet er for det meste skrinn fastmark. 

(AR5).  

 

 

Området ønskes opparbeidet for boligbebyg-

gelse. Det planlegges Ca. 20 enheter.   

 
’Etablering av et boligfelt i dette område vil passe 
godt inn i forhold til eksisterende bosetning på Ut-
tian. Vei inn til området vil bli over eksisterende 
vei, markert med blå farge i kartutsnittet. Denne 
må riktig nok oppgraderes. Beliggenheten vil der-
med være gunstig i forhold til eksisterende infra-
struktur. Boligfeltet vil i tillegg være plassert uten-
for strandsone, men i ett attraktivt område med 
gode utsikts- og solforhold.’  
 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant  

Landbruk  I NIBIO viser AR5 at eiendommen er registrert med 0,7 daa overflatedyrka 

jord, 13,3 daa fulldyrka jord, 2,2 daa myr, 5,2 daa innmarksbeite, 43,5 daa 

skrinn fastmark, 2,1 daa jorddekt fastmark.   
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Utbygging på det aktuelle område fører til tap av jordbruksareal i forma av 

fulldyrka jord, innmarksbeite og skrinn fastmark (utmarksbeite).  

Naturmang-

fold 

 I området er det registrert lokalitet for truede arter/rødliste (teist stor-

spove, bergirisk, stær, havørn, skjærpipelerke, heipipelerke, makrellterne). 

Det er ikke registrert områder for viktige naturtyper eller annen sone for 

vern.  

Trafikksik-

kerhet 

 Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er stedvis under 

5m bred, og med opparbeidede møteplasser og uten gang/sykkelforbin-

delse. Lokalvei videre til foreslått byggeområde (avhengig av valg av ad-

komst) er Nordsvaveien, ca. 3,25m bred. Uttian betjenes av skolebuss 

(524), ved enden av Uttiveien og rutebuss (420) ved Uttiankrysset på 

Frøyasida. Fartsgrense er 60-80 km/t. Det er registrert 11 ulykker på strek-

ningen Uttiveien og ÅDT en er på 450.  

Kulturminner 

og kultur-

miljø 

 Eiendommen har ikke registrert automatisk fredede kulturminner. Det er 

registrert ett SEFRAK-registrert bygg innenfor eiendommen. Tilstanden er 

oppgitt å være dårlig.  

Barn og 

unges opp-

vekst-vilkår 

 Barn og unge i planlagt område vil ha god tilgang til friluftsområder, men 

ha relativt lang vei til skole og idrettsanlegg, langs veg uten gang/sykkel-

veg.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian, hvor området beskri-

ves slik: «Det går en sti rundt hele øya, og området benyttes til padling 

rundt øya».  

Det går flere stier og tråkk gjennom området, som tyder på noe bruk. Tilta-

ket vil kunne redusere areal i strandsonen som ligger mer enn 50 m fra 

bygning. (Se vann/vassdrag/strandsone) 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området. Det går en høyspent-

linje gjennom søndre del av området. 

Infrastruk-

tur/ sam-

ferdsel 

 Nesset barnehage ligger på Frøya, ca. 4,3 km. Unna, mens det er ca. 10 

km til Sistranda, med nærmeste skole, idrettsanlegg (Sistranda barne/ung-

domsskole, samt videregående) og dagligvare. Uttiveien er uten gang/syk-

kelforbindelse, men betjenes av skolebuss. Gangavstand til tiltaket fra of-

fentlig transport er 5 km. Det bør vurderes behov for etablering av 

gang/sykkelveg før etablering av et boligfelt med 20 boliger.   

Nærings-

arealer 

0 Ikke relevant 

Mineralres-

surser 

 Fast mark/dyrka mark, ikke registrert som mineralressurs.  
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Tettsteds-ut-

vikling/ be-

folknings-ut-

vikling/ 

struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende bebyggelsesstruktur, selv om områ-

det ligger utenfor felt for LNFR-10 som tillater spredt boligbebyggelse, 10 

enheter. Begge grunneiere i denne avgrensningen har planer om å utnytte 

denne kapasiteten (se innspill 20 og 196/197).  

Tiltakets intensjon om å etablere ytterligere 20 enheter på 30 daa bør med-

føre krav om reguleringsplan ved regulering til LNF-spredt, evt. Boligformål.  

Vann og 

vassdrag, 

inkl. Strand-

sone 

 Del av området ligger innenfor 100 m avstand til sjø, med nærhet til bukta 

Sørvågen. Deler av området ligger i siktlinje med Sørvågen, men er avskå-

ret fra strandsonen ved Uttiveien.  

Kartlegging av potensielt tilgjengelig strandsone har ingen markering in-

nenfor tomta. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Arealet ligger innenfor sone høy aktsom-

het for radon. Tiltak mot radon sikres i byggesak gjen-

nom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. 

Levevilkår og folkehelse  Området har lang avstand til skole/barnehage, heller 

ingen gang-/sykkelveger. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Uttian er generelt vindutsatt.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er i dag ingen regulerte boligområder på Uttian, kun 

spredt bolig- eller fritidsbebyggelse, der tiltaket grenser 

til gjeldende felt LNF FB10.  

Etablering av bolig her er i tråd med omkringliggende 

strukturer for bebyggelse.  

 

Uttian regnes som et nærområde til Sistranda og et 

pressområde for utbygging, med ca. 10 km avstand.  

Behov for oppgradering av eksisterende infrastruktur må 

ses på samlet ved godkjenning av flere boligområder.  

 

Området benyttes delvis til landbruk, med registrerte tru-

ede arter. Området bør ikke bygges ut pga. hensyn til na-

turmiljø og landbruk.  

 

Med bakgrunn i hensynet til landbruksinteresser, natur-

mangfold og arealreserver, samt at området er ubebygd, 

frarådes innspillet.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-107- Nesset 

Forslagsstiller Thomas Brevick 

Gnr/Bnr (Grunneier) 35/1 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Fritidsbebyggelse (LSF) og spredt boligbebyg-

gelse (LSB) 

Areal (daa) 260 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

Forslaget omfatter to delområder på 35/1.  I 

gjeldende KPA for Frøya er de to områdene 

regulert som LNFR- område.  

 

På 35/1 ligger også deler av et område regu-

lert til LNF F (inntil 5 fritidsboliger) i gjeldende 

KPA.  

 

 

Forslagsstiller ønsker å omregulere deler av 

35/1 (område 1 og 2 i kartet) til spredt bolig/ 

fritidsbebyggelse (LNF FB).  

 

Det ønskes mulighet for oppsett av til sam-

men 10 fritidseiendommer eller boliger i om-

råde F5 og område 1.  

 

Område 2 ønskes avsatt til spredt boligbebyg-

gelse og fritidsbebyggelse (LNB/ LSF) med i 

alt 6 tomter. 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Område 1 omfatter areal på ca. 8 daa som er registrert som innmarks-

beite i AR5 fra NIBIO. Forøvrig består område 1 av åpen jorddekt fast-

mark.  

 
 

 Område 2 omfatter ca. 1,9 daa fulldyrka jord, ca. 5 daa oveflatedyrka 

jord og ca. 0,6 daa innmarksbeiteareal.  Forøvrig består området av myr 

og åpen jorddekt fastmark.  
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Naturmangfold  I Naturbasen er det det er registrert svært viktig naturtype Skjellsand i 

havområdet utenfor område 1, men tiltaket vil ikke ha innvirkning på 

dette. Ingen verneområder eller arter av forvaltningsinteresse er regi-

strert på området. Det er registrert rastende svartand som er en nært 

trua art utenfor strandsonen i Breivika. Område 1, som foreslås avsatt til 

LNF F, ligger nærmest i sin helhet innenfor definert strandsone.  

 Det er ikke registrert viktige naturtyper, eller arter av forvaltningsinter-

esse innenfor område 2. Rett sør for område 2 er det registrert flere fug-

learter; hønsehauk og lirype.  

Trafikksikkerhet  Det er ikke fortau eller gang- og sykkelveg langs fv. 6472, Nordfrøy-

vegen, som blir forbindelse mot servicetilbud nord eller sør for områdene. 

Trafikkmengden er trolig begrenset (ikke registrert i NVDB). Fartsgrensen 

på den nærmeste delen av fv. 6472 er 80 km/t. Det er registrert én tra-

fikkulykke med lettere skade på nærliggende strekning av fv. 6472 i løpet 

av de siste 10 år.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert viktige kulturlandskap, verneverdige kulturminner 

eller bygninger i område 1 eller 2.   

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er stor avstand fra område 1 og 2 til nærmeste skole og barnehage. 

Boliger i område 1 og 2 vil ha stor avstand til øvrig bebyggelse, noe som 

vil være negativt med tanke på barns oppvekstsvilkår. Det er ingen re-

gistrerte lekeplasser eller idrettsplasser i nærområdet, men det er god til-

gang på friluftsområder for uteaktivitet.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Området inngår i det kartlagte friluftsområdet Svellingen/ Rottingen/ 

Strømøya som er egnet for fotturer, båtaktivitet, bading og dykking.  

 

Bygging av nye fritidsboliger eller boliger i område 1 vil kunne redusere 

tilgangen til strandsonen for allmennheten. Bygging av fritidsboliger eller 

boliger i område 2 vil kunne redusere tilgangen til det åpne kulturland-

skapet.  

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at det ikke er VA- nett i området. Det mangler tilbud for 

myke trafikanter langs fv. 6472 mot viktige servicetilbud, skole og barne-

hage. Sistranda skole, ca. 9 km fra avkjørsel fra fylkesvegen. Nærmeste 

barnehage er på Nesset, 4 km.  Nærmeste bussholdeplass er på Helles-

vik, ca. 750 m fra avkjørselen.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 De to delområdene vil være avhengige av adkomst fra fv. 6472. Eksiste-

rende adkomstveg til eiendommen 35/2 samt traktorveg videre mot nord 

kan vurderes oppgradert for å betjene både område 1 og 2, slik at beho-

vet for terrenginngrep reduseres. 

 

For å betjene den delen av område 2 som ligger vest for fv. 6472 trengs 

ny adkomst fra fylkesvegen.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant.  

Mineralressurser  Ingen mineralressurser er registrert i område 1 eller område 2.   

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Bygging av fritidsboliger i område 1 vil kunne være hensiktsmessig som 

en utvidelse av område som allerede er regulert til fritidsbebyggelse. 

Plassering av nye fritidsboliger må ta hensyn til strandsonen, slik at til-

gangen reduseres minst mulig.  

Boliger i område 1 vil ligge langt fra øvrig boligbebyggelse, og nødven-

dige servicetilbud som skole og handel. Lang avstand til skole og mangel 

på trygg skolevei vil kreve skoleskyss. 

 

Fritidsboliger i område 2 vil kunne være akseptabelt, ut fra lavt konflikt-

nivå med omgivelsene.  
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Boliger i område 2 vil ligge langt fra eksisterende boligområder, og nød-

vendige servicetilbud som skole og handel. Deler av området ligger in-

nenfor gul støysone i SVVs støysonekart. Lang avstand til skole og 

mangel på trygg skolevei vil kreve skoleskyss.  

Vann og vass-

drag 

 Tiltaket kommer ikke i konflikt med drikkevannskilder eller andre vann-

ressurser. Noen mindre tjern må hensyntas i eventuell planlegging av til-

tak på område 2.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Deler av område 2 ligger innenfor gul støysone i SVVs støy-

sonekart.  

 

Område 1 og 2 ligger i aktsomhetssone for radon. For bo-

ligbebyggelse må det vurderes tiltak iht. krav i TEK. Fritids-

bebyggelse krever ingen spesiell aktsomhet. 

Klimatilpasning  Ingen registrerte behov for klimatilpasning.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle forhold påvirkes.  

Naturrisiko   Ingen skred eller rasfare.  

 

Anbefaling 

Innstilling, område 1  

 

 

 

 

Med bakgrunn i hensynet til strandsone, hensiktsmessig 

tettstedsutvikling, samt arealreserver i området innstilles 

det negativt til både boliger og fritidsboliger på området.  

 

Det innstilles også på å fjerne område avsatt til LNF F5 in-

nenfor eiendommen, da denne er ubebygd og det finnes 

arealreserver i nærheten. 

Innstilling, område 2  

 

 

 

 

Med bakgrunn i hensynet til trafikksikkerhet og støy, hen-

siktsmessig tettstedsutvikling, samt arealreserver i områ-

det innstilles det negativt til både boliger og fritidsboliger 

på området. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-109 

Forslagsstiller Thomas Brevick 

Gnr/Bnr (Grunneier) 36/5 (Aase Kristine Brevick) 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ikke oppgitt. 

  

 
Området er i dag regulert LNFR: Tomta er til-

knyttet vei og ligger innenfor 100m avstand til 

sjø. Tomta er bebygd. 

 
Forslagsstiller ønsker å avsette eiendom-

men sin til bolig framfor LNF. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Svært viktig naturtype (skjellsand) i sjøen utenfor eien-

dommen. 

Trafikksikkerhet  Ingen gang-/sykkelveg langs fylkesvegen. Ingen regist-

rerte ulykker i umiddelbar nærhet. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen gang-/sykkelveg. 

Lang vei til skole/barnehage. 

 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Svel-

lingen/Rottingen/Strømøya: Fint fotturområde, båtaktivi-

teter, bading, ridesenter og dykking, besøkt av både lo-

kale, nasjonale og internasjonale turister.   

 

Tomta er allerede bebygd og tiltaket vil i liten grad be-

grense allmennhetens tilgang til turområder og strand-

sone.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 VA-nett, oppgitt avstand 0 m. 

Infrastruktur/ samferdsel  Grusvei inn til bebyggelsen med fartsgrense 50 km/t. 

Oversiktlig kryss til fylkesvegen. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Området er spredt bebygd. 
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Vann og vassdrag  Tiltaket ligger innenfor strandsonen. Tomta er allerede 

bebygd og vil i liten grad påvirke allmennhetens tilgang 

til turområder og strandsone. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen endring i forhold til dagens situasjon, men bebyg-

gelse ligger innenfor aktsomhetsområde for flom.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å endre formålet fra LNF til bolig. Dette siden 

området er brukt til boformål. Det er ikke planlagt utbygging. Det er 

anledning til at eksisterende bebyggelse ligger innenfor LNF. Områ-

det ligger innenfor 100 metersbeltet og vil, selv om det er avsatt til 

boligformål, måtte søkes om eventuelle tiltak. Det vurderes dermed 

som tilstrekkelig at området ligger slik det gjør i dag i arealdelen.   

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-123 (Nesset) 

Forslagsstiller Randi Foss Fjærli 

Gnr/Bnr (Grunneier) 33/2  

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ikke oppgitt. 

  

 

Området er i dag regulert LNFR: Tomta er til-

knyttet vei og ligger innenfor 100m avstand til 

sjø.  

 

Forslagsstiller ønsker å avsette eiendom-

men sin til bolig framfor LNF. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

 

Landbruk  Hallarvika har for det meste åpen jorddekt fastmark. 6,1 daa er 

registrert som innmarksbeite (AR5). Hele/deler av området brukes 

til beite.  

 

 

Naturmangfold  Ingen viktige naturtyper registrert på tomta.  

Trafikksikkerhet  Ingen gang-/sykkelveg langs fylkesvegen, men denne er ferdig re-

gulert. Adkomst fra fv714 Nordfrøyvegen som har ÅDT 1940 og 

fartsgrense 50 km/t. Oversiktlig adkomst. Fem registrerte ulykker 

(lettere skadet) i umiddelbar nærhet siste 10 år, to ulykker i krysset 

Nordfrøyvegen/Utfrøyveien. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 En av bygningene i Hallarvika er registrert som SEFRAK bygning, 

det er også registrert to ruiner.  

Barn og unges opp-

vekst-vilkår 

 Ingen gang-/sykkelveg, men ferdig regulert. Tiltaket påvirker i liten 

grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og unge i planlagt område 

vil ha god tilgang til friluftsområder, men ha relativt lang vei til 

skole og idrettsanlegg. 

Folkehelse/ Frilufts-

liv 

 Eiendommen er ikke registrert som viktig friluftsområde, men gren-

ser til friluftsområde Svellingen/Rottingen/Strømøya. Beskrives slik 

av kommunen: Fint fotturområde, båtaktiviteter, bading, ridesenter 
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og dykking, besøkt av både lokale, nasjonale og internasjonale tu-

rister.   

Kommunale tjenes-

ter/ 

Infrastruktur 

 VA-nett, oppgitt avstand 100 m. 

Infrastruktur/ sam-

ferdsel 

 Ingen gang-/sykkelveg langs fylkesvegen, er regulert. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvik-

ling/ struktur 

 Området er spredt bebygd, har relativt lang vei til skole og nærbu-

tikk.   

Vann og vassdrag  Tiltaket ligger delvis innenfor strandsonen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen endring i forhold til dagens situasjon, men bebyg-

gelse ligger delvis innenfor aktsomhetsområde for flom.  

Levevilkår og folkehelse  Det er relativt lang vei til skole, barnehage, butikk, id-

rettsanlegg og gang/sykkelveg. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å endre formålet fra LNF til bolig eller LNF B 

for fire boliger. Utvikling av boliger her er ikke tråd med kommu-

nens overordnede prinsipper. Det er relativt lang vei til skole, bu-

tikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg. Området er innmarksbeite og 

ligger innenfor 100 meters belte til sjø. 

  

Med bakgrunn i hensynet til tettstedsutvikling, trafikksikkerhet, 

landbruk og strandsone frarådes innspillet.  

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-128 

Forslagsstiller Stig Reppe 

Gnr/Bnr (Grunneier) 42/3 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål LNF FB, sjøhus naust og bobilparkering 

Areal (daa) 40 

Kart dagens situasjon Kart planlagt framtidig situasjon 

 

Planområdet ligger på Aune, nord for 

Strømøyveien. I gjeldende KPA er planområ-

det avsatt til LNFR, LNF FB 5 og småbåthavn.  

 

 

Område 1: Ønskes benyttet til spredt bebyg-

gelse hus og hytter. 

 
 

Område 2: Ønskes benyttet til spredt bebyg-

gelse hus og hytter 

 
 

Område 3: Ønskes økt utnyttelse av marina-

område, med naust og sjøhusrekke for utleie, 

samt bobilparkering. 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 
Innenfor planområdet er det registrert ca. 6,2 daa fulldyrka jord og ca. 

3,5 daa innmarksbeite. Resten av området er registrert som åpen skrinn 

fastmark (AR5 fra NIBIO). Ut fra beskrivelsen av planene er det ikke 

klart hvor stor del av arealet med dyrka mark og beitemark som vil be-

røres.  

Naturmangfold  Arealet er ikke registrert som naturtype av lokalt viktig eller viktig/ 

svært viktig interesse. Havområdet vest for planområdet er registrert 

som svært viktig naturtype skjellsand. Det er ikke registrert rødlistearter 

eller arter av forvaltningsmessig interesse innenfor planområdet.  

Trafikksikkerhet  Det er ikke registrert trafikkulykker med personskade på Strømøyvegen 

på strekningen forbi planområdet de siste 10 år. Fartsgrensen på strek-

ningen forbi planområdet er 80 km/t. Det mangler fortau langs vegen.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ingen registrerte verneverdige kulturminner eller SEFRAK- regist-

rerte bygninger innenfor planområdet. Det er flere SEFRAK- registrerte 

bygninger nord for planområdet og i umiddelbar nærhet i øst.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Avstanden til skole og barnehage er stor, og det er ikke registrerte tilbud 

for barn og unge i området. Det vil imidlertid være gode tur- og uten-

dørs lekemuligheter for barn i nye helårsboliger i nærområdet.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Området ligger i det kartlagte friluftsområdet Svellingen/ Rottingen/ 

Strømøya, som blant annet regnes som egnet for fotturer, båtaktiviteter, 

bading, dykking og fisking.  

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er opplyst om at avstand til VA- nett er 50 m. Nærmeste skole er 

Sistranda skole, ca. 9,5 km unna. Nærmeste barnehage er Nesset bar-

nehage, ca. 4 km unna. Avstand til skole er ikke relevant for fritidsboli-

ger, men for eventuelle permanente boliger.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det mangler et trygt gangtilbud langs Strømøyveien, slik at det må på-

regnes skoleskyss fra området til Sistranda skole for permanente boliger.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser i området.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Ny boligbebyggelse vil ligge langt unna nødvendige servicetilbud som 

skole, barnehage og handelstilbud, men ligger nært de mindre grendene 

Aune og Vikasundet. Nye fritidsboliger og sjøhus/ naust vil ligge godt 

plassert med tanke på å bruke småbåthavnene som ligger i nærområdet.  
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Vann og vass-

drag 

 Ingen vann og vassdrag av betydning for vannforsyning ligger i planom-

rådet. Utvidelse av område for naust vil berøre strandsone. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger i område for høy aktsomhet med tanke på 

radon. For permanente boliger må avbøtende tiltak vurde-

res i byggesak i henhold til TEK- krav. Ikke relevant for fri-

tidsboliger, sjøhus og oppstillingsområde for bobiler. Til-

grensende strekning av Strømøyveien er ikke vurdert med 

tanke på trafikkstøy. Trafikkmengden i vegen er ikke opp-

gitt i NVDB. Det antas at trafikkmengden er lav og at områ-

det langs veien er lite støyutsatt.  

Klimatilpasning  Det er ikke registrert at området påvirkes av havnivåstig-

ning eller stormflo.  

Levevilkår og folkehelse  Planlagt virksomhet i området vil ikke bidra til å svekke 

kvaliteter som kan knyttes til levevilkår eller folkehelse. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  

 

 

 

 

 

 

Område 1: Området på nordsiden av veien ligger langt 

unna nødvendige servicetilbud, men nye boliger/fritidsboli-

ger vil ligge nært de mindre grendene på Aune og Vikasun-

det. Det vil være behov for adkomst helt fram til boligene, 

noe som sannsynligvis vil medføre større bortfall av land-

bruksareal og området er ubebygd. Området frarådes der-

for.  

Innspill på område 2 på sørsiden av veien er i tråd med al-

lerede avsatt formål. Området videreføres i ny plan.  

 

 

Bobiloppstilling og sjøhus/naust på område 3 vil ytterligere 

styrke tilgang til friluftsliv/sjø for fastboende og tilreisende.  

Eksisterende småbåthavnfasiliteter til båtliv og utfart kan 

benyttes. Innspillet vurderes som en naturlig utvidelse av 

allerede opparbeidet marina. Det innstilles positivt til om-

råde 3.  

 

 

 

 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-130 

Forslagsstiller Håkon Vikaskag 

Gnr/Bnr (Grunneier) 39/4,24,1 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Bolig/fritid 

Areal (daa) 6 

  

 
Området er i dag regulert LNFR og boligfor-

mål: Tomta er tilknyttet vei og ligger innenfor 

100m avstand til sjø.   

Forslagsstiller ønsker området avsatt til bo-

lig/fritid for å bygge 4 nye enheter. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Tomta består av innmarksbeite og åpen jorddekt 

fastmark.  

Naturmangfold  Ikke registrert naturmangfold. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Svellingveien. Veien er smal og det ligger 

bebyggelse langs vei.  

Ingen gang-/sykkelveg, heller ikke langs fylkesveien som 

ligger et kort stykke unna. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Lang vei til skole/barnehage. 

Ingen gang-/sykkelveg. 

Området er ikke spesielt tilrettelagt for barn og unge. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er en del av viktig friluftsområde: Svel-

lingen/Rottingen/Strømøya: Fint fotturområde, båtaktivi-

teter, bading, ridesenter og dykking, besøkt av både lo-

kale, nasjonale og internasjonale turister.  

 

Friluftsområdet er stort og tiltaket vil i liten grad be-

grense allmennhetens tilgang til friluftsområdet.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt VA, avstand 0 m. 

Infrastruktur/ samferdsel  Svellingveien: fartsgrense 80 km/t. 

Ingen gang-/sykkelvei. Bussholdeplass Svellingen 250m. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tilgrensende områder er regulert til bolig eller LNF. Deler 

av tomta er allerede avsatt til boligformål. Tiltaket er i 

tråd med omkringliggende struktur. Det er imidlertid lang 

vei til skole/barnehage og andre offentlige tjenester. 
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Vann og vassdrag  Tomta ligger innenfor 100-metersbelte og utbygging kan 

medføre privatisering av strandsonen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Store deler av tomta ligger innenfor 

aktsomhetsområde for flom. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å utvide boligformålet i gjeldende KPA. Tiltaket 

er i tråd med omkringliggende struktur. Det aktuelle området består 

imidlertid av innmarksbeite og ligger innenfor 100-metersbelte.  

Det er heller ingen gang-/sykkelveg og lang vei til skole/barnehage. 

For å videreføre og utvide området i tråd med eksisterende bruk ut-

vides allerede avsatt område til bolig, og arealformålet endres til 

LNF FB. Dette er i tråd med planprogram og strategi for fortetting. 

Innspillet tilrådes.  

 

Område langs sjø ønskes bebygd med utleiehytter. Dette er en utvi-

delse av område allerede bebygd med samme formål. Dette anses 

som en naturlig utvidelse av allerede bebygd areal. Det innstilles po-

sitivt til innspillet. Dette avsettes til fritids- og turistformål, begren-

set av allerede bygd vei.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

Arkivsaksnr. 16-2312-136 

Forslagsstiller Gunnar Bottenvik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 37/4 

Dagens arealbruk LNF og LNF F2 

foreslått formål LNF FB3 

Areal (daa) 7 

  

 
Deler av tomta er avsatt til LNF F og deler til 

LNF.   

 
 

Forslagsstiller ønsker å utvide fra 2 til 3 enhe-

ter og endre formålet fra fritidsbebyggelse til 

fritid/bolig. 



  

 

 

 

 
 

 

 

54 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Utvidelsen består av innmarksbeite på 1,3 daa.   

Naturmangfold  Art av særlig stor forvaltningsinteresse, Svartbak, på na-

botomta Nord-Frøya kirke. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra fv714 (Nordfrøyvegen) via Bergeveien. Fyl-

kesveien har en fartsgrense på 80 km/t og en ÅDT på 

380. Ingen gang-/sykkelvei. 

 

Kulturminner og kulturmiljø  Kirkegård i vest. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen spesielle.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Området ligger innenfor kartlagt friluftsområde av viktig 

verdi, Svellingen/Rottingen/Strømøya: 

Fint turområde, båtaktiviteter, bading, ridesenter og dyk-

king, besøkt av både lokale, nasjonale og internasjonale 

turister. 

 

Attraktive turområde anses som positivt ved utbygging 

av fritidsboliger. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 VA, 150m. 

Infrastruktur/ samferdsel  Nordfrøyvegen: fartsgrense 80 km/t, ÅDT 380. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Tilgren-

sende område er regulert til spredt fritidsbebyggelse. 

Sjøutsikt og gode solforhold. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart. Ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Det går en høyspent gjennom området. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur og delvis i tråd med 

gjeldende plan. Den aktuelle utvidelsen ligger høyt i terrenget og vil 

være godt synlig. Landskap må tas hensyn til ved eventuell utbyg-

ging. Det innstilles positivt til innspillet. Avsatt område utvides og 

endres til LNF FB 3. 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-159 

Forslagsstiller Mattis Aune 

Gnr/Bnr (Grunneier) 30/37 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Bolig eller LNF B  

Areal (daa) 5 

Kart dagens situasjon Kart framtidig planlagt situasjon 

 

 

 

Planområdet er avsatt til LNFR i gjeldende 

KPA, og er bebygd med boliger og gårdsbyg-

ninger. Områdene rundt planområdet er regu-

lert til bolig, LNFR, næring og grøntareal. 

Innspillet ses i sammenheng med 16/2312-45. 

 
Området ønskes avsatt til LNF B eller Bolig. Det 

er ingen konkrete planer om bygging av nye boli-

ger per i dag.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 
Deler av arealet er registrert som innmarksbeite. Samlet beiteareal er på 

ca. 1,5 daa. Innenfor planområdet er det også registrert ca. 0,5- 0,8 daa 

uproduktiv skog. Eiendommen er bebygd.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert arter av forvaltningsinteresse eller viktige naturtyper 

på området eller i umiddelbar nærhet.  
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Trafikksikkerhet  Området ligger ved fv. 714 som har fartsgrense på 50 km/t forbi det aktu-

elle området. Veien har en ÅDT på 1 940 (2017, NVDB). Det er regulert 

gang- sykkeltilbud langs fv. 714 i retning mot nord og sør, men dette er 

ikke opparbeidet. Bussholdeplass på Nesset ligger 100 m fra planområdet. 

Interne veier kan benyttes frem til bussholdeplass. Adkomstvegen til områ-

det er smal, men framtidig trafikkøkning blir sannsynligvis liten.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Hovedbygningen på eiendommen er SEFRAK- registrert, men ikke vernet.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Området ligger ved eksisterende boligområder, noe som er positivt med 

tanke på barn og unges oppvekstsvilkår. Nesset barnehage ligger innen 

gangavstand fra planområdet, ca. 300 m mot sør. Ved barnehagen er det 

lekeplass, og det er registrert en lekeplass areal rett sørvest for planområ-

det. Det er ellers tilgang på friluftsområder for lek i nærheten. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Området inngår ikke i registrert friluftsområde.  

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er etablert VA- nett i området.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Nesset barnehage ligger innen gangavstand (ca. 300 m unna). Området lig-

ger i Sistranda skolekrets, med avstand ca. 5 km. På grunn av avstanden 

og mangel på gang- sykkeltilbud per i dag, må det påregnes skoleskyss. 

Det er regulert forlengelse av g/s-vei. Avstanden til bussholdeplass på Nes-

set er kort.  

Næringsarealer  Sør for planområdet er det regulert areal for kommunalteknisk virksomhet. 

Området er ikke i bruk til dette per i dag. Eventuell framtidig bruk av dette 

arealet kan innebære noe støy fra virksomheten.  

Mineralressurser  Ingen mineralressurser er registrert.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Tilrettelegging for bolig eller LNF B åpner for etablering av flere boliger i et 

etablert boligområde nært barnehage. Boligbygging langs planlagt gang- 

sykkelveg vil være gunstig med tanke på å legge til rette for økt gåing/ syk-

ling.  

Vann og vass-

drag 

 Det går en bekk gjennom området, som delvis går i rør. Det er ikke regi-

strert flomfare knyttet til bekken.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger innenfor høy aktsomhetssone for radon, noe 

som må hensyntas i framtidige byggesaker iht. TEK- krav. 

Deler av området vil ligge innenfor gul støysone i støyvarsel-

kart for fv714.  

Klimatilpasning  Ingen kjent risiko for området. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle forhold påvirkes.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Ved omregulering til bolig eller LNF B vil noe innmarksbeite-

areal kunne gå tapt ved framtidig utbygging. Området ligger 

imidlertid godt til rette for boligbebyggelse, med nærhet til 

eksisterende boligområder og offentlige tilbud. Innspillet er i 

tråd med vedtatt planprogram og fortettingsstrategi. Ses i 

sammenheng med innspill 16/2312-45. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-160 

Forslagsstiller Tone Anette Hansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 28/20 

Dagens arealbruk LNFR, bolig 

Foreslått formål Bolig og naust 

Areal (daa) 11 

Kart dagens situasjon Kart framtidig planlagt situasjon 

 
Området er i gjeldende KPA for Frøya hoved-

sakelig regulert til LNFR. Den nordlige delen 

av eiendommen grenser til område som er re-

gulert til bolig. Det ligger noe eksisterende be-

byggelse sørvest på tomta.  

 
 

Området merket som rødt ønskes avsatt til boli-

ger, mens det blå området ønskes avsatt til 

naust.  

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Det er ikke registrert aktivitet knyttet til havbruk som påvirkes av foreslått 

tiltak.  

Landbruk  

 
 

AR5 fra NIBIO viser at eiendommen omfatter fulldyrka jord, skog med lav 

bonitet og åpen skrinn fastmark. Basert på skisser som viser ønsket utvikling 

av områder for boligbebyggelse og naust, ser det ikke ut at området med 

fulldyrka jord vil påvirkes/ bygges ned.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert forhold knyttet til naturmangfold på tomta.   

Trafikksikker-

het 

 Området ligger ca. 200 m øst for fv. 714 (Nordfrøyvegen), og er forbundet 

med fylkesvegen via en privat veg (Dyrvikvegen).  
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Det er gang- sykkelveg/ fortau langs fv. 714 mot sør (i retning av barne- 

ungdoms- og videregående skole). For å nå fram til gang- sykkeltilbudet må 

fv. 714 krysses ved Dyrvik bussholdeplass. Fartsgrensen på fv. 714 ved 

sannsynlig kryssingssted er 50 km/t.  

 

Det er registrert to trafikkulykker med personskade på fv. 714 i nærheten av 

avkjørsel til planområdet de siste 10 årene. Myke trafikanter var ikke inn-

blandet i noen av ulykkene.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Det ligger to SEFRAK- registrerte bygninger på eiendommen; en landbruks-

bygning (lager/ silo) og en tomannsbolig. Foreslått tiltak vil ikke ha innvirk-

ning på disse.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert nærmiljøanlegg, idrettsanlegg eller andre tilbud til barn 

og unge i nærområdet. Nye boliger vil ligge i et område med middels tett bo-

ligbebyggelse, noe som vil være positivt for barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Det er ikke registrert frilufts- eller turområder i planområdet eller i umiddel-

bar nærhet. Gang- og sykkeltilbudet langs fv. 714 mot sør, vil være positivt i 

et folkehelseperspektiv siden det legger til rette for at flere kan gå eller sykle 

til skole og servicetilbud.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at avstand til VA- nett er ca. 30 m. Området ligger i Sistranda 

skolekrets, og avstand til skolen er ca. 4 km. Avstand til nærmeste barne-

hage (Nesset barnehage) er ca. 1,5 km.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det er et godt tilbud til myke trafikanter i retning mot sør, med gang- syk-

kelveg langs fv. 714. Mot nord mangler det tilrettelagt tilbud.  

Det mangler et tilrettelagt krysningspunkt over fv. 714 for myke trafikanter 

ved krysset med Dyrvikvegen.  

Næringsarealer  Tiltaket påvirker ikke områder avsatt til næringsformål.  

Mineralressur-

ser 

 Det er ikke registrert mineralressurser innenfor planområdet.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvik-

ling/ struktur 

 Nye boliger vil grense til eksisterende boligområder i tettstedet Dyrvika og 

kan styrke dette. Eksisterende infrastruktur kan i stor grad brukes. Det er et 

trygt gang- sykkeltilbud mot sør langs fv. 714, og holdeplass for buss ligger 

nært boligområdet.  

Ny naustbebyggelse vil supplere eksisterende naustbebyggelse og regulert 

framtidig naustbebyggelse i Åkervika.  

Vann og vass-

drag 

 Boliger og naust vil delvis ligge innen 100 m- beltet langs sjø.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Boligområdet ligger innenfor høy aktsomhetssone for Ra-

don. Avbøtende tiltak for bygging av boliger må avklares 

gjennom byggesak. Planlagt område for bolig berøres ikke 

av Statens vegvesens støyvarslingskart. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle forhold registrert.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesiell innvirkning på levevilkår og folkehelse fra 

boliger eller naust.  

Naturrisiko   Ingen spesielle farer knyttet til skred, flom eller annen na-

turrisiko registrert.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Med bakgrunn i hensynet til landbruk, strandsone, trafikk-

sikkerhet og arealreserver for begge foreslåtte formål, inn-

stilles det negativt til innspillet.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-161 

Forslagsstiller Elisabeth og Kjell Roger Jensen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 28/12 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Bolig 

Areal (daa) 100 

Kart dagens situasjon Kart framtidig planlagt situasjon 

I gjeldende KPA er området regulert til LNFR. 

Området er uten bebyggelse per i dag.  

 

 

Området planlegges brukt til boligbebyggelse. 

 

 
.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Planområdet omfatter areal registrert som uproduktiv skog og skog med lav 

bonitet, myrområder og åpen skrinn fastmark.  

 

Naturmangfold  Planområdet berører myrområde Dyrvik sørvest, som er registrert som et 

viktig rikmyrområde (verdi B) i Naturbasen. Det er ikke angitt hvordan boli-

ger er tenkt plassert innenfor planområdet, men det må tas hensyn til det 

viktige naturområdet i planleggingen. Innenfor rikmyrområdet er det regi-

strert forekomster av fire typer vekster som har særlig stor forvaltningsin-

teresse; Slirestarr, Brunskjene, Svarttopp og Fjellfrøstjerne.  
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Trafikksikkerhet  Tilkobling mellom ny adkomstveg til planområdet og overordnet vegnett vil 

være ved Dyrvik bussholdeplass. Avhengig av hvor mange enheter som 

planlegges bygget ut, må det vurderes utbedringstiltak på Breimyrringen ut 

mot Nordfrøyvegen (fv. 714).  

 

Det er gang- sykkelveg/ fortau langs fv. 714 mot sør (i retning av barne- 

ungdoms- og videregående skole). Gang- sykkelvegen ligger på samme 

side av fv. 714 som boligene. Fartsgrensen på den nærmeste delen av fv. 

714 er 50 km/t.  

 

Det er registrert to trafikkulykker med personskade på fv. 714 i nærheten 

av avkjørsel til planområdet de siste 10 årene. Myke trafikanter var ikke 

innblandet i noen av ulykkene.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ingen registreringer. 

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert nærmiljøanlegg, idrettsanlegg eller andre tilbud til 

barn og unge i nærområdet. Det er sannsynligvis gode utfarts- og turmulig-

heter for barn og unge i umiddelbar nærhet. Nye boliger vil ligge nært ek-

sisterende områder med middels tett boligbebyggelse, noe som vil være po-

sitivt for barn og unges oppvekstsvilkår. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Området ligger i det registrerte viktige markaområdet Stutvassdalen- Sist-

randa- Gurvikdalen. Området har høy bruksfrekvens, og brukes til fotturer, 

bærplukking og jakt. Det går flere stier gjennom planområdet som vil kunne 

påvirkes av utbygging. Det er positivt med lett tilgang til turområder.  

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at området ikke har VA- nett i nærheten. Avstanden til nær-

meste påkoblingsmulighet er usikker.  Området ligger i Sistranda skole-

krets, og avstand til skolen er ca. 4 km. Avstand til nærmeste barnehage 

(Nesset barnehage) er ca. 1,5 km 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det er et godt tilbud til myke trafikanter i retning mot sør, med gang- syk-

kelveg langs fv. 714. Mot nord mangler det tilrettelagt tilbud. 

 

Tilstanden på den eksisterende private vegen Breimyrringen må vurderes 

nærmere med tanke behov for utvidelse, siden den skal betjene større tra-

fikk ved utbygging. Bredden på vegen per i dag er ca. 3 m. Den delen av 

Breimyrringen som framstår som traktorveg/ anleggsveg, bør rustes opp 

slik at den kan benyttes som adkomstveg til boligene.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ingen mineralressurser registrert. 

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Boliger som bygges i området, vil ligge i utkanten av øvrig bebyggelse på 

Dyrvik. Selv om området ligger nært eksisterende bebyggelse, blir det be-

hov for ny infrastruktur, både veganlegg, VA- anlegg med mer for å betjene 

området. Det er et trygt gang- sykkeltilbud mot sør langs fv. 714, og holde-

plass for buss ligger relativt nært boligområdet. 

Vann og vass-

drag 

 Ingen spesielle forhold registrert.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Boligområdet ligger innenfor høy aktsomhetssone for Ra-

don. Avbøtende tiltak for bygging av boliger må avklares 

gjennom byggesak. Planlagt område for bolig berøres ikke 

av Statens vegvesens støyvarslingskart. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle forhold registrert.  
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Levevilkår og folkehelse  Nye boliger kan redusere muligheten til å bruke området 

som utfartsområde og som utgangspunkt for gåturer med 

mer innover på øya.   

Naturrisiko   Ingen spesielle farer knyttet til skred, flom eller annen na-

turrisiko registrert.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Området ligger relativt nært eksisterende middels tett be-

byggelse i Dyrvik, og kan styrke tettstedet med nye boli-

ger. Det er trygg forbindelse for myke trafikanter sørover 

mot Sistranda langs fv. 714. Tiltaket vil imidlertid strekke 

bebygd område innover i markaområdet, og kan slik bidra 

til å redusere bruksmulighetene for et viktig utfartsområde. 

På grunn av allerede avsatte områder, samt andre innspill i 

nærheten frarådes innspillet.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-163 

Forslagsstiller Elisabeth og Kjell Roger Jensen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 28/12 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Bolig 

Areal (daa) 36 

Kart dagens situasjon Kart framtidig planlagt situasjon 

I gjeldende KPA er området regulert til LNFR. 

Området er uten bebyggelse per i dag.  

 

 

Det ønskes å bygge minimum 20 boliger på områ-

det.  

 

  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Området omfatter for det meste areal registrert som åpen skrinn fastmark, i 

tillegg til noe myrareal og et mindre areal som brukes til innmarksbeite (ca. 

0,4 daa).  

Naturmangfold  I den sørlige enden av planområdet er det registrert lokalt viktig naturtype, 

Rikmyr (Naturbase). Innenfor rikmyromådet er det registrert flere plantear-

ter med særlig stor forvaltningsinteresse; Svarttopp, Rynkevier og Fjellfrø-

stjerne. Planlegging av boliger på tomta må gjøres slik at inngrep her 

unngås.  
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Trafikksikkerhet  Tilkobling mellom adkomstveg til planområdet og overordnet vegnett vil 

være ved Dyrvik bussholdeplass. Avhengig av hvor mange enheter som 

planlegges bygget ut, må det vurderes utbedringstiltak på Breimyrringen ut 

mot Nordfrøyvegen (fv. 714).  

 

Det er gang- sykkelveg/ fortau langs fv. 714 mot sør (i retning av barne- 

ungdoms- og videregående skole). Gang- sykkelvegen ligger på samme side 

av fv. 714 som boligene. Fartsgrensen på den nærmeste delen av fv. 714 er 

50 km/t.  

 

Det er registrert to trafikkulykker med personskade på fv. 714 i nærheten 

av avkjørsel til planområdet de siste 10 årene. Myke trafikanter var ikke 

innblandet i noen av ulykkene.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Ingen registreringer. 

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert nærmiljøanlegg, idrettsanlegg eller andre tilbud til 

barn og unge i nærområdet. Det er sannsynligvis gode utfarts- og turmulig-

heter for barn og unge i umiddelbar nærhet. Nye boliger vil ligge nært eksis-

terende områder med middels tett boligbebyggelse, noe som vil være posi-

tivt for barn og unges oppvekstsvilkår. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Omtrent halvparten av planområdet ligger i det registrerte viktige markaom-

rådet Stutvassdalen- Sistranda- Gurvikdalen. Området har høy bruksfre-

kvens, og brukes til fotturer, bærplukking og jakt. Muligheten til utfart mot 

markaområdet gjennom planområdet vil kunne reduseres som følge av plan-

lagt bruk.   

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at området ikke har VA- nett i nærheten. Avstanden til nær-

meste påkoblingsmulighet er usikker.  Området ligger i Sistranda skolekrets, 

og avstand til skolen er ca. 4 km. Avstand til nærmeste barnehage (Nesset 

barnehage) er ca. 1,5 km. Avstanden til nærbutikk er oppgitt til 4 km.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Adkomst til området vil sannsynligvis bli i forlengelse av Breimyrringen (pri-

vat veg). Forlengelsen av vegen, samt eksisterende del av Breimyrringen 

fram til fv. 714 må dimensjoneres ut fra samlet trafikk, og tilrettelegges slik 

at myke trafikanter kan ferdes trafikksikkert.    

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressur-

ser 

 Ingen mineralressurser registrert. 
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Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Boliger som bygges i området, vil ligge i utkanten av øvrig bebyggelse på 

Dyrvik. Selv om området ligger nært eksisterende bebyggelse, blir det be-

hov for ny infrastruktur, både veganlegg, VA- anlegg med mer for å betjene 

området. Det er et trygt gang- sykkeltilbud mot sør langs fv. 714, og holde-

plass for buss ligger relativt nært boligområdet. 

Vann og vass-

drag 

 Ingen spesielle forhold registrert.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Boligområdet ligger innenfor høy aktsomhetssone for Ra-

don. Avbøtende tiltak for bygging av boliger må avklares 

gjennom byggesak. Planlagt område for bolig berøres ikke 

av Statens vegvesens støyvarslingskart. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle forhold registrert.  

Levevilkår og folkehelse  Nye boliger kan redusere muligheten til å bruke området 

som utfartsområde og som utgangspunkt for gåturer med 

mer innover på øya.   

Naturrisiko   Ingen spesielle farer knyttet til skred, flom eller annen na-

turrisiko registrert.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltak i planområdet vil kunne virke negativt inn på et lokalt 

viktig naturområde med Rikmyr.   

 

Området ligger relativt nært eksisterende middels tette be-

byggelse i Dyrvik, og kan styrke tettstedet med nye boli-

ger. Det er trygg forbindelse for myke trafikanter sørover 

mot Sistranda langs fv. 714. Tiltaket vil imidlertid strekke 

bebygd område innover i markaområdet, og kan slik bidra 

til å redusere bruksmulighetene for et viktig utfartsområde. 

På grunn av allerede avsatte områder, samt andre innspill i 

nærheten frarådes innspillet. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-174 

Forslagsstiller Martin Almli 

Gnr/Bnr (Grunneier) 42/17 

Dagens arealbruk LNF 

Foreslått formål LNF spredt bolig 

Areal (daa) 7  

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

Området ligger på vestsiden av Staulvågen. 

Eiendom 42/17 har boligbebyggelse.  

 

Eiendommen skal brukes til samme formål som 

i dag, men ønsker å fjerne LNF regulering fra 

eiendom.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Arealet er registrert som åpen jorddekt fastmark og åpen skrinn fast-

mark, samt innmarksbeite.  

 

Naturmangfold  Sjøområdet er registrert som viktig naturtype skjellsand.  

Trafikksikker-

het 

 Tiltaket vurderes ikke å ha innvirkning på trafikksikkerhet.  
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Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner i området.  

Barn og unges 

oppvekst-vil-

kår 

 Tiltaket vurderes ikke å ha innvirkning på barn og unges oppvekstvilkår.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Planområdet ligger i det registrerte viktige utfartsområdet Svellingen/ 

Rottingen/ Strømøya, som blant annet brukes til båtliv, bading, fisking og 

fotturer. Tiltaket vurderes ikke å påvirke områder som brukes til friluftsliv 

per i dag på grunn av ulendt terreng.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann på eiendommen. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Opparbeidet vei og VA. Tilgang fra fv 6472. Ikke g/s-vei. 

Næringsarea-

ler 

0 Ikke relevant. 

Mineralressur-

ser 

 Ingen registreringer av mineralressurser på området.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvik-

ling/ struktur 

 Tiltaket er ikke i tråd med vedtatt strategi for tettstedsutvikling. Tiltaket 

vil ikke bidra til fortetting.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger delvis innenfor strandsonen. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen spesiell innvirkning. 

Klimatilpasning  Ingen spesiell innvirkning. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesiell innvirkning.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å endre formålet fra LNF til LNF/B. Dette siden 

området er brukt til boformål. Det kommer ikke frem om det er 

tenkt utvidet med flere boenheter. Det er anledning til at eksiste-

rende bebyggelse ligger innenfor LNF. Området ligger innenfor 100 

metersbeltet og vil, selv om det er avsatt til LNF/B, måtte søke om 

tiltak. Det vurderes dermed som tilstrekkelig at området ligger slik 

det gjør i dag i arealdelen. 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-184 

Forslagsstiller Hans Enoksen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 41/46, 41/18, 41/73 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Bolig og fritidsbebyggelse 

Areal (daa) 3,3 daa 

Kart dagens situasjon Kart planlagt framtidig situasjon 

 
Planområdet ligger på Aune, nord for Strømøy-

veien. I gjeldende KPA er planområdet avsatt til 

LNFR. Området grenser til område avsatt til LNF 

FB med fritidsbebyggelse i sør. I KPA er det av-

satt områder for småbåthavn vest og nordøst for 

planområdet.  

 

 

Området planlegges brukt til bolig og to utleie-

hytter. Forslagsstiller ønsker å bygge garasje 

og påbygg av bolig. 
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ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger i område for høy aktsomhet med tanke på 

radon. For permanente boliger må avbøtende tiltak vurde-

res i byggesak i henhold til TEK- krav. Tilgrensende strek-

ning av Strømøyveien er ikke vurdert med tanke på trafikk-

støy. Trafikkmengden i vegen er ikke oppgitt i NVDB. Det 

antas at trafikkmengden er lav og at området langs veien 

er lite støyutsatt.  

Klimatilpasning  Det er ikke registrert at området påvirkes av havnivåstig-

ning eller stormflo.  

Levevilkår og folkehelse  Planlagt virksomhet i området vil ikke bidra til å svekke 

kvaliteter som kan knyttes til levevilkår eller folkehelse. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Det er ikke registrert interesser knyttet til havbruk i området. Det er regu-

lert to småbåthavnområder vest og nordøst for planområdet.  

Landbruk  Innenfor planområdet er det registrert åpen skrinn fastmark og bebygd 

areal. (AR5 fra NIBIO).  

Naturmangfold  Arealet er ikke registrert som naturtype av lokalt viktig eller viktig/ svært 

viktig interesse. Havområdet nord for planområdet er registrert som svært 

viktig naturtype skjellsand. Det er ikke registrert rødlistearter eller arter 

av forvaltningsmessig interesse innenfor planområdet.  

Trafikksikkerhet  Det er ikke registrert trafikkulykker med personskade på Strømøyvegen 

på strekningen forbi planområdet de siste 10 år. Fartsgrensen på strek-

ningen forbi planområdet er 80 km/t. Det mangler fortau langs vegen.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ingen registrerte verneverdige kulturminner eller SEFRAK- regist-

rerte bygninger innenfor planområdet.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Avstanden til skole og barnehage er stor, og det er ikke registrerte tilbud 

for barn og unge i området. Det vil imidlertid være gode tur- og utendørs 

lekemuligheter for barn i nye helårsboliger i nærområdet.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Området ligger i det kartlagte friluftsområdet Svellingen/ Rottingen/ Strø-

møya, som blant annet regnes som egnet for fotturer, båtaktiviteter, ba-

ding, dykking og fisking.  

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er VA- nett i nærheten. Nærmeste skole er Sistranda skole, ca 9 km 

unna. Nærmeste barnehage er Nesset barnehage, ca 4 km unna. Avstand 

til skole er ikke relevant for fritidsboliger, men for boliger.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det mangler et trygt gangtilbud langs Strømøyveien, slik at det må påreg-

nes skoleskyss fra området til Dyrøy skole for boliger.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser i området.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Ny boligbebyggelse vil ligge langt unna nødvendige servicetilbud som 

skole, barnehage og handelstilbud, men ligger nært de mindre grendene 

Aune og Vikasundet. Nye fritidsboliger vil ligge godt plassert med tanke på 

å bruke småbåthavnene som ligger i nærområdet. 

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Ingen vann og vassdrag av betydning for vannforsyning ligger i planområ-

det. Eiendommen ligger i strandsonen. Det er viktig at strandsonen ikke 

bebygges. 
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Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å endre formålet fra LNF til LNF/F og 

LNF/B. Dette siden området er brukt til boformål og ønsker 

i tillegg å bygge to hytter. Det er anledning til at eksiste-

rende bebyggelse ligger innenfor LNF. Området ligger in-

nenfor 100 metersbeltet og vil, selv om det er avsatt til 

LNF/F og LNF/B, måtte søke om tiltak. Det vurderes der-

med som tilstrekkelig at området ligger slik det gjør i dag i 

arealdelen. Med bakgrunn i at innspillet allerede tillates in-

nenfor LNF, tas innspillet ikke til følge.  

I forhold til hytter anses arealreservene i nærområdet som 

tilstrekkelige for å imøtekomme behovet for fritidsbebyg-

gelse.  

Formannskapets innstilling   

 

 

 

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-195 

Forslagsstiller Kitt Julie Hansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/1 (Gudrun Hansen) 

Dagens arealbruk Spredt boligbygging, LNF B2 

Foreslått formål Spredt boligbygging, fortsatt LNF B 

Areal (daa) 3 daa 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 
Eiendommen ligger på nedsiden av Uttiveien 

(fv. 431) og er i dag ubebygd. Dagens areal-

bruk er noe fulldyrka jord, og noe produktiv 

skog (ung furu), og resterende er annet mark-

slag.  

Det går en adkomstvei til naustområde og båt-

havn over eiendommen. Høydeforskjell ned til 

båthavna er ca.8 m.  

 

 
Eiendommen er stor og oppdelt, det refereres 

til naustområde som ligger ’vest for eiendom-

men’.  

Det antas at innspillet gjelder del av eien-

dommen som ligger sør for Uttiveien, her er 

det regulert LNF B2 (ca. 5 daa) 

 

Det ønskes etablert 1 boenhet på eiendom-

men, innenfor et område på ca. 3daa.  

 

Det bes om at eksisterende arealformål i KPA 

opprettholdes, også område for naust i KPA.   
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

Området består av annet markslag (grå), fulldyrka jord (oransje), 

innmarksbeite (lys gul), produktiv skog (grønn) og bebyggelse 

(rosa).  

Det er ikke spesifisert hvor det ønskes bebyggelse.  

Det opplyses at tiltaket ikke berører landbruksareal, og det synes å 

være gode muligheter for å etablere en bolig utenfor arealer for 

fulldyrka jord.  

Tiltaket har begrenset virkning for landbruk.  

Naturmangfold  Det er ingen områder for viktige naturtyper i eller ved planområ-

det.  

Det er registrert ansvarsarter (vipe, teist, skjærpipelerke) og frem-

medarter (mink) i nærområdet.  

Trafikksikkerhet  Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal 

(stedvis under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten 

gang/sykkelforbindelse. Eiendommen har direkte adkomst fra Utti-

veien. Nærmeste bussholdeplass Uttian ved enden av Uttiveien be-

tjenes av skolebuss (524), holdeplassen Uttiankrysset på Frøyasida 

(3,5 km) betjenes av rutebuss (420). Fartsgrense her er 60-80 

km/t. Det er registrert 11 ulykker på strekningen Uttiveien, ingen 

de siste 10 år-  og ÅDT en er på 450. 

Kulturminner og kul-

turmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner eller SEFRAK-registrerte bygg i 

det aktuelle området. 

Barn og unges opp-

vekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn 

og unge i planlagt område vil ha god tilgang til friluftsområder, 

men ha relativt lang vei til skole og idrettsanlegg.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian. Det går en sti 

rundt hele øya, og området benyttes til padling rundt øya. Områ-

det har hyttefelt og mange har fritidsbåter. Det synes ikke å være 

tråkk gjennom den aktuelle tomta. Tiltaket medfører boligbebyg-

gelse i strandsona. Viktig å ivareta offentlighetens tilgjengelighet 

til sjø (se tema vann og vassdrag). 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området, ført fram til 

eksisterende boliger.  

Infrastruktur/ sam-

ferdsel 

 Nesset barnehage ligger på Frøya, ca. 3,8 km. unna, mens det er 

ca. 7 km til Sistranda med nærmeste skole, idrettsanlegg (Sist-

randa barne/ungdomsskole, samt videregående) og dagligvare. Ut-

tiveien er uten gang/sykkelforbindelse, men betjenes av skolebuss. 

Behov for oppgradering av eksisterende infrastruktur må ses på 

samlet ved eventuell utbygging av flere boområder. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs 
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Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Opprettholdelse av 

felt for spredt boligbebyggelse her er i tråd med prinsipper om va-

riert boligbygging og nærhet til sjø. Det er imidlertid lang vei til 

skole, barnehage, butikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg. 

Vann og vassdrag  Feltet ligger innenfor 100m avstand til sjø og er markert som po-

tensielt tilgjengelig strandsone, selv om strandsonene er opparbei-

det med naustbebyggelse og regulert for småbåthavn.  

Område for spredt boligbebyggelse LNF B2 i KPA er avgrenset mot 

sjø (ca. 30m). Høydeforskjell i terrenget bidrar til at opplevelsen 

av boligbebyggelse i strandkanten begrenses.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Området ligger utenfor 

støysoner i Statens vegvesens støyvarselkart. Arealet ligger 

innenfor sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot radon 

sikres i byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Uttian er generelt vind-

utsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens overord-

nede prinsipper. Det er relativt lang vei til skole, barne-

hage, butikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er i tråd med dagens KPA. Planlagt utbygging om-

fatter 1 boenhet som vil føye seg inn i øvrig bebyggelses-

struktur og medfører fortetting i et område som ligger i felt 

for LNF B2 som tillater spredt boligbebyggelse, 2 enheter. 

Innspillet tilrådes og arealformål i gjeldende plan opprett-

holdes.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-196 

Forslagsstiller Kitt Julie Hansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/1 (Gudrun Hansen) 

Dagens arealbruk LFNR FB, Naust 

Foreslått formål LNFR FB, Naust 

Areal (daa) 36,7 daa 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 
Det ligger i dag en boenhet innenfor området. 

Dagens arealbruk er en del fulldyrka jord, beite, 

noe produktiv skog og bebyggelse og en stor del 

annet markslag.  

Det går høyspentlinje gjennom området.  

Området er regulert LNF FB 10 i gjeldende KPA, 

som tillater tilsammen 10 enheter innenfor feltet 

som også omfatter gnr/bnr 26/11, se innspill 20.   

 
Eiendommen er stor og oppdelt, del av ei-

endommen som ligger innenfor LNF FB10 

er ca. 36 daa stort.  

 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for 

bygging av 3-4 boenheter på eiendommen, 

for folk som vil bosette seg på Uttian.  

Forslaget er i tråd med gjeldende KPA.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

Området be-

står av annet markslag (grå), fulldyrka jord (oransje), innmarksbeite 

(lys gul), produktiv skog (grønn) og bebyggelse (rosa).  

Det er ikke spesifisert hvor det ønskes bebyggelse, men det synes å 

være gode muligheter for å etablere en bolig utenfor arealer for full-

dyrka jord og innmarksbeite. Det opplyses at tiltaket vil berøre 1 daa 

landbruksareal. Tiltaket har begrenset virkning for landbruk.  

Naturmangfold  Det er ingen områder for viktige naturtyper i eller ved planområdet.  

Det er registrert ansvarsarter (vipe teist, skjærpipelerke) og fremmed-

arter (mink) i nærområdet. 

Trafikksikkerhet  Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (sted-

vis under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/syk-

kelforbindelse. Eiendommen har direkte adkomst fra Uttiveien. Nær-

meste bussholdeplass Uttian ved enden av Uttiveien betjenes av skole-

buss (524), holdeplassen Uttiankrysset på Frøyasida (3,5 km) betjenes 
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av rutebuss (420). Fartsgrense her er 60-80 km/t. Det er registrert 11 

ulykker på strekningen Uttiveien, ingen de siste 10 år-  og ÅDT en er 

på 450.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner eller SEFRAK-registrerte bygg i det 

aktuelle området.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og 

unge i planlagt område vil ha god tilgang til friluftsområder, men ha re-

lativt lang vei til skole og idrettsanlegg.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian. Det går en sti 

rundt hele øya, og området benyttes til padling rundt øya. Området har 

hyttefelt og mange har fritidsbåter.  

Det går en sti langs strandkanten nordover fra Uttiveien, og en traktor-

vei nord for området, som tangerer nordspissen av eiendommen. Tiltak 

berører ikke disse.   

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området, ført fram til ek-

sisterende boliger. Kapasiteten antas å være god nok.  

Det går en høyspentlinje gjennom området.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Nesset barnehage ligger på Frøya, ca. 3,8 km. unna, mens det er ca. 7 

km til Sistranda, med nærmeste skole, idrettsanlegg (Sistranda 

barne/ungdomsskole, samt videregående) og dagligvare. Uttiveien er 

uten gang/sykkelforbindelse, men betjenes av skolebuss.  

Behov for oppgradering av eksisterende infrastruktur må ses på samlet 

ved eventuell utbygging av flere boområder. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs. 

Tettsteds-utvik-

ling/ befolknings-

utvikling/ struk-

tur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Opprettholdelse av felt 

for spredt boligbebyggelse her er i tråd med kommunens overordnede 

prinsipper og prinsipper om variert boligbygging og nærhet til sjø. Det 

er imidlertid lang vei til skole, barnehage, butikk, idrettsanlegg og 

gang/sykkelveg. 

Vann og vassdrag  Feltet ligger ikke innenfor 100m avstand til sjø.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Området ligger utenfor 

støysoner i Statens vegvesens støyvarselkart. Arealet ligger 

innenfor sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot radon 

sikres i byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Uttian er generelt vind-

utsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens overord-

nede prinsipper. Det er relativt lang vei til skole, barne-

hage, butikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er i tråd med dagens KPA. Tiltaket omfatter 3-4 bo-

enheter som vil føye seg inn i øvrig bebyggelsesstruktur og 

medfører fortetting i et område som ligger i felt for spredt 

bolig- og fritidsbebyggelse, LNFR FB10. Ses i sammenheng 

med innspill 16/2312-20. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-197 

Forslagsstiller Kitt Julie Hansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/35 (Gudrun Hansen)  

Dagens arealbruk Ubebygd, LNFR FB10 

Foreslått formål Spredt bolig 

Areal (daa) 3,9 daa 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 
Eiendommen ligger på oversiden av Uttiveien (fv. 

431) PÅ eiendommen er det oppført en enebolig 

(Uttiveien 265B) like ved Uttiveien, mens mar-

kert tomt er ubebygd.  

Tomta har adkomst fra Uttiveien, felles for 3 ek-

sisterende bolighus og 2 andre ubebygde tomter.   

Dagens arealbruk er annet markslag.  

Uttiveien 256A 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge 2 enheter 

bolig/fritidsbebyggelse.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant  

Landbruk  Eiendommen består av annet markslag (grå), bebyggelse (rosa), samt 

noe fulldyrka jord (oransje) og innmarksbeite (lys gul).  

Innspillet berører ikke landbruksareal. 

Naturmangfold  Det er ingen områder for viktige naturtyper i eller ved planområdet.  

I nærområdet er det registrert ansvarsarter (vipe teist, skjærpipelerke), 

samt fremmedarter (mink).  

Trafikksikkerhet  Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (sted-

vis under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/syk-

kelforbindelse. Eiendommen har felles adkomst fra Uttiveien. Nærmeste 

bussholdeplass Uttian ved enden av Uttiveien betjenes av skolebuss 

(524), holdeplassen Uttiankrysset på Frøyasida (3,5 km) betjenes av ru-

tebuss (420). Fartsgrense her er 60-80 km/t. Det er registrert 11 ulyk-

ker på strekningen Uttiveien, ingen de siste 10 år-  og ÅDT en er på 450. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner eller SEFRAK-registrerte bygg i det 

aktuelle området.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og 

unge i planlagt område vil ha god tilgang til friluftsområder, men ha re-

lativt lang vei til skole og idrettsanlegg. 
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Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian. Det går en sti rundt 

hele øya, og området benyttes til padling rundt øya. Området har hytte-

felt og mange har fritidsbåter. Det synes ikke å være tråkk gjennom den 

aktuelle tomta.  

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området, ført fram til eksis-

terende boliger.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Nesset barnehage ligger på Frøya, ca. 3,8 km unna, mens det er ca. 7 

km til Sistranda, med nærmeste skole, idrettsanlegg (Sistranda 

barne/ungdomsskole, samt videregående) og dagligvare. Uttiveien er 

uten gang/sykkelforbindelse, men betjenes av skolebuss. Behov for opp-

gradering av eksisterende infrastruktur må ses på samlet ved eventuell 

utbygging av flere boområder. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs 

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Opprettholdelse av felt 

for spredt boligbebyggelse her er i tråd med prinsipper om variert bolig-

bygging og nærhet til sjø. Det er imidlertid lang vei til skole, barnehage, 

butikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg. 

Vann og vass-

drag 

 Feltet ligger ikke innenfor 100m avstand til sjø.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Området ligger utenfor 

støysoner i Statens vegvesens støyvarselkart. Arealet ligger 

innenfor sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot radon 

sikres i byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Uttian er generelt svært 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av boliger her er i tråd med kommunens overord-

nede prinsipper. Det er relativt lang vei til skole, barne-

hage, butikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er i tråd med omkringliggende strukturer. Planlagt 

utbygging omfatter 2 boenheter som vil føye seg inn i øvrig 

bebyggelsesstruktur og medfører fortetting i et område 

som ligger i felt for LNFR FB 10 som tillater spredt bolig- og 

fritidsbebyggelse. Innspillet tilrådes og medfører ingen end-

ret arealbruk fra eksisterende plan.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-202 

Forslagsstiller Guri Flægstad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/20 (Sameiet Ole&Magda i Staulveien 87) 

Dagens arealbruk Utmark, LNFR 

Foreslått formål Bolig/ fritidsbebyggelse 

Areal (daa) 0,8 daa 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 
Eiendommen er stor, og ligger delvis innen-

for felt for spredt fritidsbebyggelse LNF F4. 

Det er også definert en turvei gjennom om-

rådet i gjeldende KPA.  

 

Det er fradelt flere tomter for fritidsbebyg-

gelse på eiendommen.  

 

Staulveien 87 er et gårdstun på eiendom-

men 

Innspill nr. 139 gjelder naustbebyggelse på 

samme eiendom.  

 
Det planlegges etablert 1 enhet bolig- eller fri-

tidsbebyggelse.  

Det er oppgitt å være ca. 100m avstand til of-

fentlig VA-nett fra tomta.  
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 
Eiendommen er registrert med annet markslag (grå), innmarksbeite (lys 

gul), overflatedyrka jord (gul), fulldyrka jord (oransje) og bebyg-

gelse/vann (rosa). Tiltaket vil ikke berøre landbruksjord. 

Naturmangfold  Eiendommen ligger tilgrensende to viktige naturtyper i sjø: Rundt Frøya 

(skjellsand) og lokalt viktig Uttian (bløtbunnsområder i strandsonen).  

Det er også registrert lokaliteter for ansvarsarter (oransje prikk) og kri-

tisk truede arter (gul prikk). Registrerte arter: bergirisk, makrellterne, 

stær, teist, vipe stårspove, sjøorre, havelle, svartbak, steinvender, hav-

ørn, dvergfalk.  

 

Trafikksikkerhet  Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (sted-

vis under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/ syk-

kelforbindelse. Lokalvei videre til foreslått byggeområde er Staulaveien, 

ca. 1 km. Nærmeste bussholdeplass er Uttian, ved starten av Uttiveien, 

som betjenes av skolebuss. Fartsgrense her er 60-80 km/t. Det er regi-

strert 11 ulykker på strekningen Uttiveien, men ingen de siste 10 årene. 

ÅDT en er på 450.  

Tiltaket har liten innvirkning på og blir lite påvirket av trafikksikkerheten 

i området. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er registrert et kulturminne (bogastelle, fangstlokalitet) av nyere tid 

helt nord på eiendommen.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Barn og unge i nærområdet vil ha tilgang til friluftsområder, men lang 

vei til skole og idrettstilbud, langs veger uten gang/sykkelveg. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Uttian er registrert som friluftslivsområde: Fine padlemuligheter rundt 

øya. Det går en sti rundt hele øya, fotturen til er mye brukt Nordstulvik. 

Uttian har hyttefelt og mange har fritidsbåter. Det går noen stier og 
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tråkk gjennom området, og det er skilt ut flere hyttetomter ved områ-

det. KPA markerer tursti langs strandkanten, gjennom området. 

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området, i ca. 100m av-

stand.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Området ligger ca. 10 km unna Sistranda, med nærmeste skole, idretts-

anlegg (Sistranda, barne/ungdomsskole, samt videregående) og daglig-

vare. Uttiveien er uten gang/sykkelforbindelse, men betjenes av skole-

buss. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs. 

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Etablering av 1 enhet for bolig/fritidsbebyggelse er et begrenset omfang 

og kan vurderes å være i tråd med prinsipper om variert boligbygging og 

nærhet til sjø og havutsikt.  

Det er imidlertid lang vei til skole, barnehage, butikk, idrettsanlegg og 

gang/sykkelveg og etableringen vil være bilbasert.  

Vann og vass-

drag 

 Eiendommen ligger innenfor 100 m avstand til sjø. Det er av forslagsstil-

ler opplyst at tomta ikke ligger innenfor strandsonen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor høy 

aktsomhetssone for radon.  

Klimatilpasning  Uttian er generelt vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Offentlighetens tilgjengelighet til strandsonen antas å bli 

ivaretatt. Det er relativt lang vei til skole, barnehage, bu-

tikk, idrettsanlegg og gang/sykkelveg. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Med bakgrunn i allerede avsatt område for LNF F innenfor 

eiendommen og strategier for helhetlig planlegging, frarå-

des innspillet.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-210 

Forslagsstiller Gunnar Foss 

Gnr/Bnr (Grunneier) 39/7, 39/23, 39/1 

Dagens arealbruk LNFR og LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller 

næringsbebyggelse, mv.  

foreslått formål Bolig og naust 

Areal (daa) 28 daa 

Dagens formål   

 
Området er i dag regulert LNFR og LNF F. 

Områdene fra forslagstiller ligger på Svel-

lingen.  

 
Forslagsstiller ønsker to områder avsatt til naust 

og ett til bolig. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Tomta består av skog, åpen jorddekt fastmark og 

bebyggelse.  

Naturmangfold  Utenfor 39/1 er det et område med naturtype Skjellsand 

med svært viktig verdi. Ellers er det ikke registrert noe 

naturmangfold. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Svellingveien. Veien er registrert med farts-

grense 80 km/t, men veien er smal og det ligger bebyg-

gelse langs vei. 80 km/t er trolig ikke reell fartsgrense. 

Ingen gang-/sykkelveg, heller ikke langs fylkesveien som 

ligger et kort stykke unna. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrerte bygninger i SEFRAK. Disse berøres ikke 

av tiltaket.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Lang vei til skole/barnehage. 

Ingen gang-/sykkelveg. 

Området er ikke spesielt tilrettelagt for barn og unge. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er en del av viktig friluftsområde: Svel-

lingen/Rottingen/Strømøya: Fint fotturområde, båtaktivi-

teter, bading, ridesenter og dykking, besøkt av både lo-

kale, nasjonale og internasjonale turister.  

 

Friluftsområdet er stort og tiltaket vil i liten grad be-

grense allmennhetens tilgang til friluftsområdet.   

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt VA, avstand 0 m. 

Infrastruktur/ samferdsel  Svellingveien: fartsgrense 80 km/t. 
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Ingen gang-/sykkelvei. Bussholdeplass Svellingen 250m. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tilgrensende områder er regulert til bolig, naust eller 

LNF. Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Det 

er imidlertid lang vei til skole/barnehage og andre offent-

lige tjenester. Tiltaket kan bidra til fortetting i grenda.  

Vann og vassdrag  Store deler av eiendommen ligger innenfor 100-meters-

belte og utbygging vil medføre privatisering av strandso-

nen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens støy-

varselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Store deler av tomta ligger innenfor 

aktsomhetsområde for flom. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å endre allerede avsatt området til LNF F3 til 

også å gjelde boligformål. Tiltaket er i tråd med omkringliggende 

struktur. Det er ingen gang-/sykkelveg og lang vei til skole/barne-

hage. 

Innspillet er i tråd med omkringliggende strukturer og kan bidra til 

fortetting. Det anses som uproblematisk å endre formål til også å 

gjelde boligbebyggelse. Innspillet tilrådes.  

 

De aktuelle områdene for naust ligger innenfor 100-metersbelte og 

naustene vil kunne privatisere strandsonen. Da det er arealreserver 

for naustbebyggelse i nærområdet, frarådes innspillet.  

Formannskapets 

innstilling 
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3.2 Fritidsbolig 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-36 

Forslagsstiller Kystplan AS på vegne av Skagan AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 36/2 Ingvar Dragsnes 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Fritidsboliger/Småbåthavn 

Areal (daa) 183 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 

 

Eiendommen ligger på Nord Frøya/Skagan i et 

LNF område. Det er for det meste skrinn fast-

mark men også noe innmarksbeite på eiendom-

men.  

 

 

 

Det er et ønske om å tilrettelegge for både 

fritidsbebyggelse og turisme i form av utleie-

enheter og bobilturisme (180 daa). Det er 

også ønske om småbåthavn på ca. 3 daa 

med plass til inntil 40 båtplasser. Skagan AS 

har en avtale med grunneier. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke aktuelt 

Landbruk  Området er i hovedsak registrert som skrinn fastmark i AR5. Ca. 5 daa er 

innmarksbeite. Det er sannsynlig at området brukes til beite for villsau.  

Natur-

mangfold 

 Det er ikke registrert noen naturverdier på selve planområdet. Havområdene 

har skjellsand (Viktig). Siden dette er et så stort område bør det gjennomfø-

res kartlegging av naturmangfold. Kystlynghei er bla prioritert naturtype. 

Trafikksik-

kerhet 

 Nordfrøyvegen FV 6472 har fartsgrense 80 km/t og en ÅDT på 380. Det er to 

registrerte ulykker (mindre alvorlig) ifølge vegkart.no. Bergveien har 50 

km/t. Avkjørsel fra Bergveien til Nordfrøyvegen ved Sletta kirke er oversikt-

lig. Avkjørsel til området er ikke avklart enda.  

Kulturmin-

ner og kul-

turmiljø 

 Det er registrert kulturminner i askeladden (Riksantikvaren) på eiendommen. 

Løpegraver, skytterstillinger og fundamenter fra brakker fra krigen. Forslags-

tiller vil ikke bygge ned kulturminnet og er interessert i dialog med fylkes-

kommune ifht til videre skjøtsel. Det kan være flere kulturminner i området 

og det må påregnes feltarbeid i forbindelse med eventuelt reguleringsplanar-

beid.  
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Barn og 

unges opp-

vekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Se friluftsliv i 

forhold til turbruk og opphold.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Svellingen/Rottingen/Strømøya er registrert som viktig friluftsområde av 

kommunen. Fint fotturområde, båtaktiviteter, bading, ridesenter og dykking, 

besøkt av både lokale, nasjonale og internasjonale turister, mange fiskemu-

ligheter spesielt Fagerstrandstrømmen som også er mye brukt av turister. 

Området har mange lune viker. Utvikling her kan føre til økt bruk og enklere 

tilgang. For de som er ute etter uberørt natur vil en utvikling her være nega-

tivt og området vil ikke være så attraktivt lenger.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruk-

tur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området noe som også vises på 

kommunalt kart.  

Infrastruk-

tur/ sam-

ferdsel 

 Det ør vurderes eventuelle oppgraderingsbehov av Bergveien ved en større 

utbygging av fritidsboliger og kjøring til småbåthavn.  

Nærings-

arealer 

0 Ikke relevant 

Mineralres-

surser 

 Hovedsak skrinn fastmark i AR5, ikke registrert mineralressurser.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolk-

nings-ut-

vikling/ 

struktur 

 Selskapet (Skagen AS) har etablert et område for fritidsboliger på naboeien-

dommen 36/1. En utvidelse av naboeiendommen er i tråd med kommunens 

tanke om å samle fritidseiendommene. Felles småbåthavn for alle fritidsboli-

gene i området er også foretrukken strategi fremfor frittliggende naust og 

flytebrygger. Fritidsboliger/utleieboliger/bobiler vil få sjø/havutsikt.  

Vann og 

vassdrag 

 Småbåthavn innfor 100 metersbelte/strandsona. Hvordan øvrig bebyg-

gelse/bobilplass forholder seg til strandsona må ses på når forslaget blir mer 

detaljert.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Store deler av arealet lig-

ger innenfor moderat og usikker sone for radon. Utslipp i 

forbindelse med småbåthavn kan forekomme, skal for-

holde seg til forurensingsforskriftene.  
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Klimatilpasning  Vind og flomutsatt område. Det må hensyntas ved evt. 

utbygging, bygningskonstruksjoner over kote +3.  Ingen 

spesielle forhold utover det som er vanlig på Frøya.  

Levevilkår og folkehelse  Utvikling av fritidsboliger her er i tråd med kommunens 

overordnede prinsipper så lenge utnyttelsesgraden er høy 

nok.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det foreslåtte området ligger i tilknytning til et nyetablert 

fritidsboligområde og er sånn sett i tråd med overordnede 

føringer. Felles småbåthavn fremfor spredt naustbebyg-

gelse og mindre flytebrygger er også hensiktsmessig for 

ikke å privatisere strandsona. Et område på hele 183 daa 

er mye og med på å «privatisere» store deler av 

Berge/Skagan. Som friluftsområde vil det fremstå mindre 

uberørt selv om bruken nok går opp. Kartlegging av kul-

turminner og naturmiljø bør gjøres før en eventuell ut-

bygging. Ønsker man turisme i form av bobilparkering 

der eller er det andre steder som er mer aktuelle er for-

hold kommunen må avklare. Det bør stilles krav til en 

viss tetthet ved utbygging av området.  

 

Med bakgrunn i at området er ubebygd, kulturminner, 

hensynet til strandsonen og friluftsliv, samt arealreserver 

for begge arealformål i nærheten, frarådes innspillet i sin 

helhet.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-12 

Forslagsstiller Kåre Jon Langberg 

Gnr/Bnr (Grunneier) 36/4 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål LNF/F 

Areal (daa) Ca. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Hele området fremstår nå - og brukes sam-

men med naboeiendommene - til rene bofor-

mål. Ønsket om omregulering til LNF F2 be-

grunnes i ovennevnte virkelighet, og dette 

med at LNF F1 krever søknad og dispensa-

sjon for ethvert tiltak, samt det faktum at 

flere søknader som har gått til fylkesmannen 

(disp, fra 100m-beltet) har blitt innvilget 

med begrunnelse i "privatisert og begynt om-

råde".» 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Allerede bebygd areal. 

Naturmangfold  Svært viktig naturtype (skjellsand) i sjøen utenfor eien-

dommen.  

Trafikksikkerhet  Ingen gang- og sykkelveg langs fylkesvegen. Ingen re-

gistrerte ulykker i umiddelbar nærhet.   

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Tilgrensende fritidsbebyggelse 

Folkehelse/ Friluftsliv  Gode muligheter for friluftsliv til sjøs.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Vann og avløpsnett 10m fra bebyggelse iht. innspill.  

Infrastruktur/ samferdsel  Grusvei inn til bebyggelsen med fartsgrense 50 km/t. 

Oversiktlig kryss til fylkesvegen.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser 0 Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Eksisterende bebyggelse. Ingen konsekvens.  

Vann og vassdrag  Innenfor 100 metersbeltet, men innebærer ingen endring 

av dagens situasjon.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen kjente forurensningskilder 

Klimatilpasning  Ingen endring i forhold til dagens situasjon, men bygg 

nærmest sjøen ligger innenfor aktsomhetsområde for 

flom.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesiell risiko. 
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Naturrisiko   Ligger innenfor aktsomhetsområde for radon. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å endre formålet fra LNF til LNF/F. 

Dette siden området er brukt til boformål. Det kommer 

ikke frem om det er tenkt utvidet med flere boenheter. 

Det er anledning til at eksisterende bebyggelse ligger in-

nenfor LNF. Området ligger innenfor 100 metersbeltet og 

vil, selv om det er avsatt til LNF/F, måtte søke om tiltak. 

Det vurderes dermed som tilstrekkelig at området ligger 

slik det gjør i dag i arealdelen. Innspillet tilrådes ikke.   

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-124 Nesset 

Forslagsstiller Sverre Oksvold 

Gnr/Bnr (Grunneier) 38/4 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Bolig/fritid og småbåthavn 

Areal (daa) Samlet ca. 20-25 daa (ikke oppgitt)  

  

Område 1: 

Området er i dag regulert LNFR og ligger 

innenfor 100m avstand til sjø.  

 

 
 

Område 2: 

Området er avsatt til LNF og er tilgren-

sende kommunalt boligfelt. 

 

 

Forslagsstiller ønsker to områder avsatt til LNF B og 

et område til småbåthavn, samt mulighet for lager-

hall/båthotell. Det er oppgitt et samlet ønske om 

ca. 10 nye enheter. 

 
Figur 1 Område 1, bolig (LNFB)

 

Figur 2 Område 2, bolig LNFB 
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Område 3: Området ligger i strandsonen 

og er avsatt til LNF.  

 

 
Figur 3 Småbåthavn/fritidsbebyggelse 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Gnr 38/4 består av 6,1 daa, skrinn fastmark (AR5). 2 daa full-

dyrka jord og resten er innmarksbeite. Hvis boliger (figur 1) er 

tenkt på området nærmest sjøen med skrinn fastmark vil det 

ikke ha konsekvenser for landbruk. Området på figur 2 er skrinn 

fastmark. 

 

Naturmangfold  Det er viktig naturtype Skjellsand i sjøområdene. Mudring av 

småbåthavn kan ha negative konsekvenser for naturmiljøet.  

Trafikksikkerhet  Adkomst til Stølanveien fra FV 6472 Nordfrøyveien som har farts-

grense 80 km/t og en ÅDT 207 (to trafikkulykker registrert). 

Ingen gang-/sykkelveg, heller ikke langs fylkesveien som ligger 

et kort stykke unna. Det går skolebuss. 

Kulturminner og kul-

turmiljø 

 Ingen registrerte kulturminner på eiendommene. Naboeiendom-

men 38/38 og 38/39 har meldepliktige SEFRAK registrerte hus.  

Barn og unges opp-

vekst-vilkår 

 Relativt lang vei til skole 7 km, kortere til barnehage 3 km. Ingen 

gang-/sykkelveg. Friluftsområdene er attraktive for barn/unge. 

Stølan er ei grend i vekst. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommene er en del av viktig friluftsområde: Svellingen/Rot-

tingen/Strømøya: Fint fotturområde, båtaktiviteter, bading, ride-

senter og dykking, besøkt av både lokale, nasjonale og interna-

sjonale turister.  
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Utbygging av boliger og fritidsboliger i (område 1 og 3) vil være 

med og begrense tilgangen til strandsona. Det går sti til Langvat-

net som blir benyttet til bading om sommeren. Denne stien må 

sikres ved en eventuell utbygging av området (område 2).  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt VA, avstand 50 m. 

Infrastruktur/ sam-

ferdsel 

 Fartsgrense på FV er 80 km/t. 

Ingen gang-/sykkelvei.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvikling/ 

struktur 

 Tilgrensende områder er regulert til bolig eller LNF. Tiltaket er i 

tråd med omkringliggende struktur. Det er imidlertid relativt lang 

vei til skole/nærbutikk og andre offentlige tjenester.  

Vann og vassdrag  Tiltak innenfor område 1 og 3 ligger innenfor strandsona.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger ikke innenfor støysonene i Statens vegve-

sens støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsom-

het for radon. Mudring, båthotell og lagerhall kan ha for-

urensingsrisiko.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

Det går høyspentlinje gjennom område nr. 3. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagsstiller ønsker å endre formålet fra LNF til LNF B med inntil 

10 enheter (område 1 og område 3). Tiltaket er i tråd med omkring-

liggende struktur.  

 

For område 1 vil det bety bygging innenfor 100-meter. Dette kan bi-

dra til privatisering av strandsona.  Det er heller ingen gang-/syk-

kelveg og relativt lang vei til skole. Boliger på felt 1 vil ha nærhet til 

sjø og god utsikt. Med hensyn til strandsonen frarådes innspillet. 

 

Område 2 ligger i tilknytning til kommunalt boligfelt og er en natur-

lig utvidelse av dette. Det er ingen gang-/sykkelveg og relativt lang 

vei til skole. Innspillet vil bidra til utvidelse av allerede bebygd om-

råde. Innspillet tilrådes.  

 

Område 3: Det er allerede avsatt areal til småbåthavn og naust i 

området og det må ses på om kapasiteten der er stor nok før man 

eventuelt trenger en ny. Med bakgrunn i arealreserver i nærområdet 

frarådes innspillet.  

Formannskapets 

innstilling 
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3.3 Næring 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-151 Nesset 

Forslagsstiller Børge Knapstad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 38/41 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Næring 

Areal (daa) 1,9 daa  

  

 
Området er i dag regulert til LNFR 

 
Forslagsstiller ønsker et område omreguleres 

til næring som også kan benyttes til parkering 

og tørking av ved.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Deler av området er registrert som innmarksbeite.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert noe naturmangfold i kartdataba-

sene.  

Trafikksikkerhet  Adkomst til Stølanveien fra FV 6472 Nordføryveien som 

har fartsgrense 80 km/t og en ÅDT 207 (to trafikkulykker 

registrert). Stølanveien er registrert med fartsgrense 80 

km/t, men veien er smal og det ligger bebyggelse langs 

vei. 80 km/t er trolig ikke reel fartsgrense. 

Ingen gang-/sykkelveg, heller ikke langs fylkesveien som 

ligger et kort stykke unna. 

Næringsvirksomhet kan medføre økt trafikk gjennom 

grenda.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner på eiendommen.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen spesielle 

 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommene er en del av viktig friluftsområde: Svel-

lingen/Rottingen/Strømøya: Fint fotturområde, båtaktivi-

teter, bading, ridesenter og dykking, besøkt av både lo-

kale, nasjonale og internasjonale turister.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt VA. 

Infrastruktur/ samferdsel  Fartsgrense på FV og lokalvei er 80 km/t. 

Ingen gang-/sykkelvei.  
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Næringsarealer  Avsetting av område til næring vil øke tilgang til areal av-

satt til næringsformål.  

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Ikke relevant 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger ikke innenfor støysonene i Statens vegve-

sens støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsom-

het for radon.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagstiller ønsker at et LNFR-område avsettes til Næring. Det er 

noe innmarksbeite som forsvinner av dette tiltaket, men det anses 

som uproblematisk pga. størrelsen. På bakgrunn av opplysninger 

gitt i innspillet tilrådes det at tiltaket omfattes av annen kommunal 

saksbehandling i forhold til opparbeidelse av tomten. Innspillet tilrå-

des ikke og medfører ingen endring av arealformål i arealplan.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-156 Nesset 

Forslagsstiller Rojo Arkitekter A/S 

Gnr/Bnr (Grunneier) 38/3 

Dagens arealbruk Småbåthavn, næring og LNFR 

foreslått formål Næringsbebyggelse 

Areal (daa) 1,7 daa  

  

 
Området ligger på Stølan og er i dag avsatt 

til LNFR, naust og småbåthavn.  

 
Forslagsstiller ønsker et område avsatt til næ-

ringsbebyggelse i tilknytning til småbåthavn. 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Deler av området er registrert som innmarksbeite.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert noe naturmangfold i kartdataba-

sene.  

Trafikksikkerhet  Adkomst til Stølanveien fra FV 6472 Nordføryveien som 

har fartsgrense 80 km/t og en ÅDT 207 (to trafikkulykker 

registrert). Stølanveien er registrert med fartsgrense 80 

km/t, men veien er smal og det ligger bebyggelse langs 

vei. 80 km/t er trolig ikke reel fartsgrense. 

Ingen gang-/sykkelveg, heller ikke langs fylkesveien som 

ligger et kort stykke unna. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner på eiendommen.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen spesielle 

 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommene er en del av viktig friluftsområde: Svel-

lingen/Rottingen/Strømøya: Fint fotturområde, båtaktivi-

teter, bading, ridesenter og dykking, besøkt av både lo-

kale, nasjonale og internasjonale turister.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt VA. 

Infrastruktur/ samferdsel  Fartsgrense på FV og lokalvei er 80 km/t. Trolig ikke reel 

fartsgrense på lokalvei. 

Ingen gang-/sykkelvei.  

Næringsarealer  Øker tilgang på areal avsatt til sjøretta næring. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Næring i tilknytning til småbåthavn anses som positivt for 

tettstedet. 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger ikke innenfor støysonene i Statens vegve-

sens støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsom-

het for radon.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagstiller ønsker at et naust og LNFR område omreguleres til 

næring i tilknytning til småbåthavn. Endring av arealformål vil un-

derstøtte tilgrensende område for fritidsboliger. En endring av areal-

formål vil ikke privatisere strandsonen ytterligere enn det som er 

avsatt i dag. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-162 

Forslagsstiller Elisabeth og Kjell Roger Jensen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 28/12 

Dagens arealbruk Regulert som LNFR. Brukes delvis til parkering 

og lagring av utstyr.  

Foreslått formål Næring. 

Areal (daa) 4,7  

Kart dagens situasjon Kart framtidig planlagt situasjon 

I gjeldende KPA er området avsatt til LNFR. 

Det ligger noe eksisterende bebyggelse på 

tomta, og området er tidligere planert og klar-

gjort for næringsvirksomhet.  

 

 

Området planlegges brukt til næring (lager og 

verksted).  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Området som omfattes av forslaget er registrert som åpen skrinn fast-

mark i AR5 fra NIBIO.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige naturtyper eller arter av forvaltningsinter-

esse i området.  

Trafikksikkerhet  Tilkobling mellom adkomstveg til planområdet og overordnet vegnett vil 

være ved Dyrvik bussholdeplass. Avhengig av aktiviteten som planlegges 

i området, må det vurderes utbedringstiltak på Breimyrringen ut mot 

Nordfrøyvegen (fv. 714). Dersom virksomheten medfører tungtrafikk, vil 

dette være negativt for tilliggende boligbebyggelse.   

 

Fartsgrensen på den nærmeste delen av fv. 714 er 50 km/t. Det er regi-

strert to trafikkulykker med personskade på fv. 714 i nærheten av av-

kjørsel til planområdet de siste 10 årene. Myke trafikanter var ikke inn-

blandet i noen av ulykkene.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ingen registreringer i området.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Avhengig av omfang og type virksomhet som etableres, kan trafikk og 

støy nær eksisterende boligbebyggelse virke inn på barn og unges opp-

vekstsvilkår. Det er registrert stier over området, noe som indikerer at 

området kan være noe brukt til utfart og muligens som lekeområde.  
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Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Det er ikke kartlagt friluftsområder på eller i tilknytning til det aktuelle 

området. Det er registrert noen stier/ tråkk over eiendommen. 

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at det ikke er VA- nett i området. Sannsynligvis er det 

etablert VA- nett til nærliggende boliger, ca. 150 m unna. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det er eksisterende adkomstveg til området. Avhengig av type virksom-

het som etableres, og omfanget av nyskapt trafikk, må behovet for opp-

rusting/ utvidelse av Breimyrringen og sikring av forhold for myke trafi-

kanter vurderes.  

Næringsarealer  Tiltaket vil gi tilskudd av nytt næringsareal i Dyrvikområdet.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser i planområdet.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Tiltaket vil gi økt næringsareal i Dyrvik, men beliggenheten til arealet vil 

kunne skape konflikt med tanke på nærheten til eksisterende boliger, si-

den all trafikk til næringsarealet må gå gjennom boligområdet. Nærings-

området mangler også tilknytning til eksisterende næringsområder.  

Vann og vass-

drag 

 Ingen spesielle forhold registrert.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger innenfor høy aktsomhetssone for Radon. 

Avbøtende tiltak er ikke nødvendige for lager og verksted. 

Verksted- og lagervirksomhet kan medføre negative virk-

ninger for eventuelle boliger på 28/12, sørlig del.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle forhold registrert.  

Levevilkår og folkehelse  Utvidet næringsareal vil kunne redusere muligheten til å 

bruke området som utfartsområde og som utgangspunkt 

for gåturer med mer innover på øya. 

Naturrisiko   Ingen spesielle farer knyttet til skred, flom eller annen 

naturrisiko registrert.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Bruk av planområdet i seg selv medfører ikke betydelig 

konflikt med naturverdier, kulturminner eller annet. Belig-

genheten til området vurderes derimot som problematisk 

ut fra mulige virkninger av næringsvirksomhet for eksiste-

rende boliger. Området er heller ikke samlokalisert med 

øvrige næringsområder på Dyrvik. Funksjonsblanding 

mellom næring og boligområder anbefales ikke. Innspillet 

frarådes.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-215 

Forslagsstiller Frøya Kommune – v/Nils J. Karlsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/11: Bjørn Olai Furberg 

26/11: Alfhild Astrid Midtsian 

26/31: Randi Avset 

26/31: Erna Lassen 

26/1: Gudrun Marie Hansen 

26/14: Turid Irene Uttian Alstad 

Dagens arealbruk LNFR med båndlegging for reguleringsplan 

under arbeid 

Foreslått formål Næring 

Areal (daa) Ca. 200 daa 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 
Området ligger innenfor LNFR- område, samt 

delvis innenfor sone for båndlegging i påvente 

av reguleringsplanlegging (sone 11. Sørøyan), 

der bakgrunn for planarbeidet er å etablere 

næring. Tilgrensende areal er regulert for fri-

tidsboliger, og er delvis opparbeidet.  

 

 

 

Det opplyses at samtlige grunneiere er kon-

taktet og det er foretatt et grunneiermøte 

med de fleste grunneiere tilstede. Igangsatt 

regulering mtp. Næringsformål ønskes slutt-

ført, med noen endringer i utforming og stør-

relse av areal.  

Det planlegges for et sjønært næringsområde 

med tilgang på kai. To bedrifter er interessert 

i å etablere seg i området. Usikker på hvor 

støyende de virksomhetene er. På andre deler 

av det planlagte næringsområdet har man 

ingen konkret forespørsel om etablering. 

 

Det er kommet et innspill til KPA fra en av 

grunneiere med ønske om fritidsboliger, se 

innspill 20-2. Det antas at dette arealet utgjør 

de ‘andre deler av det planlagte næringsom-

rådet’ som nevnt over.  
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Forslag om kaianlegg som omfatter Likholmen, usikkert hvilken type 

virksomhet.  

Tiltaket ligger ved farled type 2 for ’Fillfjord-Dyrviksund’ og ’Hurtigbåt 

Sistranda (kart dsb.no). Avgrensning fra gislink:  

 
Antatt broforbindelse til Likholmen vil kunne påvirke framkommelighet på 

innsida av Likholmen. Dette bør utredes i planprosessen.  

Landbruk  Parsellen 26/11 utgjør størsteparten av området og er representativ for 

de andre parsellene mtp landbruksareal/markslag. Denne består av 

134,7 daa annet markslag (grå), samt noe vann og strandsone (rosa).  

Tiltaket berører ikke dyrka mark, og antas å ikke være i bruk som beite-

område. 

Naturmangfold  Det er registrert artslokaliteter i sjøområder innenfor det aktuelle områ-

det: lokalitet for truede arter/rødliste (teist, havørn, svartand, svartbak, 

ærfugl, havelle, tyvjo, alke, toppskarv).  

Det er registret områder for svært viktige naturtyper i sjø i og ved plan-

området: ’Rundt Frøya’(skjellsand), ’Nord og Øst for Frøya’ (Skjellsand).  

Store deler av landområder er markert som myr i kartgrunnlaget. 

Tiltaket omfatter kaiarealer i sjø (også ut til Likholmen) og vil derfor be-

røre områder i sjø hvor det er registrert artslokaliteter og viktige naturty-

per. 

 

Trafikksikkerhet  Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (sted-

vis under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/syk-

kelforbindelse. Eiendommen har adkomst fra Uttiveien. Fartsgrense her 

er 60-80 km/t. Det er registrert 11 ulykker på strekningen Uttiveien, 

ingen de siste 10 år, og ÅDT er på 450. 

Bussholdeplass Uttiankrysset på Frøyasida (ca. 1,1 km langs FV uten g/s) 

betjenes av rutebuss (420), mens bussholdeplass Uttian ved enden av 

Uttiveien betjenes av skolebuss (524) (ca.2,1 km).  

Dersom det etableres et større næringsområde her bør Uttibrua vurderes 

utbedret og g/s vurderes etablert på strekning hvor næringstrafikk økes 

som følge av tiltaket.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor området. 

Tiltaket vil ikke ha virkninger for kjente kulturminner og kulturmiljø.  
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Generelt gjelder aktsomhet for kulturminner.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 For beboere på Uttian ligger nærmeste skole på Sistranda, ca. 6 km 

unna. Nærmeste barnehage ligger på Nesset, ca. 2,3 km unna. Det er 

ikke etablert gang/sykkelvei langs fv. 451, og det er 1,1 km til opparbei-

det g/s langs FV 714.  

Barn og unge på Uttian er i stor grad avhengig av biltransport til 

skole/barnehage/idrettsanlegg, fordi Uttiveien og Uttibrua er uten 

gang/sykkelveg. 

Tiltaket medfører økt næringstrafikk langs Uttiveien. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian. Kartleggingene be-

skriver området slik: «Det går en sti rundt hele øya, og området benyttes 

til padling rundt øya». Området er ikke opplyst å være i bruk til friluftsliv.  

Det går stier og tråkk gjennom områdets vestre del, som tyder på noe 

bruk. 

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA-nett i nærheten til området, ca. 100m avstand.  

 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Nærmeste veg er fv. 451, Uttiveien, betjent av skolebuss, se også tra-

fikksikkerhet. Området har en avkjørsel fra fv. til en liten traktorveg 

langs Uttiveien ned til sjø.  

Utbygging av næringsareal her kan utløse behov for etablering av g/s 

langs fylkesvei. 

Næringsarealer  Innspillet legger opp til etablering av nye sjønære næringsarealer. Dette 

er i tråd med vedtatt planprogram. 

Mineralressur-

ser 

 Det er ingen kjente mineralressurser. 

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Uttian er et nærområde til Sistranda (10 km) og regnes som et pressom-

råde for utbygging. Uttian består av spredt bebyggelse i LNFR-områder.  

Området ligger utenfor etablerte bebyggelsesstrukturer og regulerte om-

råder for spredt bebyggelse på Uttian. Området har ikke etablerte gang 

/sykkelveger i retning skole/barnehage for eksisterende boliger. 

Etablering av næringsområde her er i tråd med intensjonene i gjeldende 

KPA (hensynssone for utarbeidelse av reguleringsplan med intensjon om 

næringsområde).   

Økt næringstrafikk langs Uttiveien kan føre til høy bilavhengighet for ek-

sisterende beboere på Uttian, se trafikksikkerhet.  

Vann og vass-

drag 

 Området ligger innenfor 100 m avstand til sjø. Kartlegging av potensielt 

tilgjengelig strandsone har utstrakt markering i området: 
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Tiltaket vil medføre reduksjon av strandsoneområder på Sørøyan, i El-

lingsundet/ Litlellingssundet med holmer.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente eksisterende forurensningskilder. Området lig-

ger nord og syd for Uttiveien, der sone nærmest vegen er 

beregnet til støynivå GUL, 55-60 dB i SVVs støyvarsel-kart. 

Arealet ligger innenfor sone høy aktsomhet for radon.  

Tiltaket (kairelatert virksomhet) kan ha risiko for utslipp. 

Klimatilpasning  Tiltaket medfører bygging i strandsone/kaiareal, og må til-

passes prognoser for havninvåstigning.  

Uttian er generelt vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Vei til skole, barnehage, butikk, idrettsanlegg, samt Uttian 

øvrig som friluftslivsområde er tilgjengelig via fv. 451 som 

er uten g/s.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet må ses i sammenheng med innspill nr. 20-2, der 

foreslått arealbruk i området er fritidsboliger. 

 

Tiltaket omfatter arealer i sjø og vil derfor berøre område 

hvor det er registrert artslokaliteter. Tiltaket må også for-

holde seg til prognoser for havnivåstigning.  

 

Planarbeidet bør utrede konsekvenser av etablering av kai-

areal på holmene (naturmangfold, strandsone og farled). 

Det bør ses på tiltak for å ivareta trafikksikkerheten i områ-

det.  

Området legger til rette for økt areal avsatt til sjønær næ-

ringsvirksomhet i tråd med planprogram.  

Innspillet tilrådes derfor.  

Formannskapets innstilling   
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3.4 Sjørelaterte formål og andre kombinerte formål 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-96 

Forslagsstiller Harald Lassen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/9 Rolf Lassen 

Dagens arealbruk LNF/Næring 

foreslått formål Naust, Småbåthavn 

Areal (daa) 5 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 
Eiendommen ligger på Uttian, i felt for næ-

ringsområde/sjøareal i KPA.  

Planområdet er for det meste skrinn fastmark. 

(AR5).  

Eksisterende småbåthavn er opparbeidet med 

6 naust og ca. 25 båtplasser, flytende bølge-

bryter og opptrekksplass.  

 

 

 

Området ønskes benyttet til parkering for 

småbåtforening, mulighet for flere naust (4-

5) og utvidelse av eksisterende flytebrygge 

(10-15 båtplasser).  

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0   

Landbruk  I NIBIO viser AR5 at det aktuelle området er registrert med skrinn fast-

mark. Utbygging på det aktuelle område fører ikke til tap av jordbruks-

areal.   

Naturmangfold  Område for viktige naturtyper ’Nord og øst for Frøya’ (Skjellsand) berø-

rer ikke planområdet. Det er ikke registrert marine naturtyper. Det er re-

gistrert lokalitet for truet art (ål), like sør for planområdet.  

Tiltaket kan medføre inngrep i forbindelse med bl.a. fundamentering til 

havbunn.  

Trafikksikker-

het 

 Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (sted-

vis under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/syk-

kelforbindelse. Lokalvei videre til foreslått byggeområde er Hestøyveien, 

ca. 300m, ca. 3 m bred. Uttian betjenes av skolebuss (524), ved enden 

av Uttiveien og rutebuss (420) ved Uttiankrysset på Frøyasida. Farts-

grense er 60-80 km/t. Det er registrert 11 ulykker på strekningen Utti-

veien og ÅDT en er på 450.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Eiendommen har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller 

SEFRAK-registrerte bygninger. Tiltaket medfører forankring i sjø.  
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Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian. Det går en sti rundt 

hele øya, og området benyttes til padling rundt øya. Tiltaksområdet in-

nebærer utvidelse av funksjoner for småbåthavn og tilrettelegger således 

for allmennhetens tilgjengelighet til sjø.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Nesset barnehage ligger på Frøya, ca. 4,3 km. unna, mens det er ca. 10 

km til Sistranda, med nærmeste skole, idrettsanlegg (Sistranda 

barne/ungdomsskole, samt videregående) og dagligvare. Uttiveien er 

uten gang/sykkelforbindelse, og gangavstand til tiltaket fra offentlig 

transport er 5 km. 

Næringsarealer  Foreslåtte tiltak er en utvidelse av funksjoner for eksisterende småbåt-

havn og er således i tråd med overordna føringer for å samle arealer for 

båthavn og naustbebyggelse.  

Mineralressur-

ser 

 Fast mark, ikke registrert som mineralressurs.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Foreslått tiltak bygger oppunder eksisterende bebyggelsesstruktur og 

tettstedsutvikling.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket medfører bebyggelse og tiltak i strandsona. Kartlegging av po-

tensielt tilgjengelig strandsone, markerer hele området. Tiltak i området 

vil redusere andel strandsoneareal som ligger mer enn 50m fra en byg-

ning.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ved næringsområder og havneanlegg, med planlagte aktiviteter som 

småbåthavn er det fare for forurensning til sjø. Arealet ligger innenfor 

sone høy aktsomhet for radon, men tiltak er ikke boligformål. 

Klimatilpasning  Tiltaket ligger innenfor område for havninvåstigning. Kainivå og byg-

ninger må etableres i tråd med KPA/TEK 17. Sjøhus/naustbebyggelse er i 

sikkerhetsklasse F1, som krever at byggene skal tåle en 20-årsflom. Jf. 

TEK17.  

Levevilkår og 

folkehelse 

 Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian og beskrives slik: 

«Det går en sti rundt hele øya, og området benyttes til padling rundt 

øya». Tiltaksområdet tenkes bl.a. benyttet til småbåthavn og tilretteleg-

ger således for friluftsaktiviteter og tilgjengelighet til sjø.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller grunnforhold. 

Uttian er generelt vindutsatt.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Det foreslåtte området ligger i/i tilknytning til nærings-

område og småbåthavn i KPA. Innspillet innebærer utvi-

delse av areal for småbåthavn i sjø, noe som er i tråd 

med kommunens strategier. Det bør ses på hvordan små-

båthavnens areal i sjø best kan utvides. Innspillet tilrå-

des.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-41 

Forslagsstiller Kjell Nilsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/5  

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Fiskeri 

Areal (daa) 2 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 
Eiendommen ligger på Uttian, i LNFR område, i 

tilknytning til eksisterende område for sjø-

hus/naust. Den aktuelle tomten langs stranda 

utgjør for det meste skrinn fastmark i (AR5). 

Strandlinja for utvidelsesområdet er relativt 

grunn.  

 

Eksisterende område for sjøhus/naust øns-

kes utvidet. Den aktuelle delen av eiendom-

men som ønskes benyttet til fiskerivirksom-

het og ligger i strandsonen og er opparbeidet 

med adkomstvei for eksisterende 

naust/brygge. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Forslag om fiskerivirksomhet, vinterlagring av båt.  

Landbruk  I NIBIO viser AR5 at nærområdet er registrert med fulldyrka jord(oran-

sje), innmarksbeite (lysegult), skrinn fastmark i det aktuelle byggeområ-

det og noe bebyggelse. Tallene for eiendommen gjelder et større område 

enn vist i figuren: 4,1 daa fulldyrka jord, 1,1 daa innmarksbeite, 40daa 

myr, 136,4 daa skrinn fastmark og 13,7 daa Bebyggelse.  

Utbygging på markert område fører ikke til tap av fulldyrka/overflate-

dyrka jord og innmarksbeite.   

Naturmangfold  Området er ikke registrert med viktige naturområder eller foreslått vern. 

Det er registrert lokalitet med en rekke truede arter i området, men også 

fremmedarten sitkagran. I sjøområde i nærheten er det registrert et om-

råde med viktig naturtype (skjellsand). Tiltaket vil ikke kunne påvirke 

dette området.  

Trafikksikker-

het 

 Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (sted-

vis under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/ syk-

kelforbindelse. Lokalvei videre til foreslått byggeområde er Steinfjær-

veien, ca. 120m. Nærmeste bussholdeplass er Uttian, ved starten av Ut-

tiveien, som betjenes av skolebuss. Fartsgrense her er 60-80 km/t. Det 

er registrert 11 ulykker på strekningen Uttiveien og ÅDT en er på 450.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Eiendommen har ikke registrert automatisk fredede kulturminner. I nær-

heten finnes det et par SEFRAK-registrerte bygninger. Disse berøres ikke 

av planlagt utbygging. 
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Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og 

unge i nærområdet vil ha tilgang til friluftsområder, men trafikksikkerhet 

for boliger langs adkomstvei for trafikk til fiskerivirksomheten må ivare-

tas. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Området er registrert som friluftslivsområde: Fine padlemuligheter rundt 

øya. Det går en sti rundt hele øya, fotturen til er mye brukt Nordstulvik. 

Området har hyttefelt og mange har fritidsbåter. Det går noen stier og 

tråkk gjennom området som tyder på noe bruk. Området ligger i Tisun-

det, som ikke har videre forbindelse på innsida av Husøya og utgjør der-

for et beskyttet og litt bortgjemt fjæreområde.   

Tiltaket medfører bebyggelse og virksomhet i strandsona, det er derfor 

viktig å ivareta allmennhetens tilgjengelighet til sjø, se punkt om Vann 

og Vassdrag.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området. Tiltaket sier ingen-

ting om behov for VA-tilgang. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Området ligger ca. 10 km unna Sistranda, med nærmeste skole, idretts-

anlegg (Sistranda barne/ungdomsskole, samt videregående) og daglig-

vare. Uttiveien er uten gang/sykkelforbindelse, men betjenes av skole-

buss. Behov for oppgradering av adkomstveier (fv. 451 Uttiveien og 

Steinfjærveien) bør ses i sammenheng med det samlede potensialet for 

spredt boligbebyggelse FB10 og utvidelse av naustområde. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Det foreslåtte området er en utvidelse av eksisterende naustområde med 

fiskerivirksomhet og er i tråd med tilrettelegging for nye virksomheter  

i kommunens overordnede strategier. Felles anlegg for naust ved sjø 

fremfor spredt naustbebyggelse er også hensiktsmessig for ikke å øke 

privatisering av strandsona.  

Vann og vass-

drag 

 Medfører naustbebyggelse i strandsona og ligger innenfor aktsomhets-

sone for havnivåstigning.  

Registrering av potensielt tilgjengelig strandsone omfatter ikke det plan-

lagte byggeområdet, siden det allerede er etablert med adkomstvei til 

eksisterende naust. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor 

høy aktsomhetssone for radon, men skal ikke benyttes 

som boligformål. Utslipp i forbindelse med fiskerivirksom-

het kan forekomme, skal forholde seg til forurensingsfor-

skriftene.  

Klimatilpasning  Berøres av havnivåstigning og stormflo. Naustbebyggelse 

er i sikkerhetsklasse F1, som krever at byggene skal tåle 

en 20-årsflom.  

Levevilkår og folkehelse  Utvidelse av fiskerivirksomhet er i tråd med kommunens 

overordnede prinsipper så lenge allmennhetens tilgjenge-

lighet til strandsonen ivaretas.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 
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Anbefaling 

Innstilling  Det foreslåtte området ligger i tilknytning til allerede definert 

område for naust og en utvidelse er sånn sett i tråd med over-

ordnede føringer. Felles anlegg for naust ved sjø fremfor spredt 

naustbebyggelse er også hensiktsmessig for ikke å privatisere 

strandsona. På bakgrunn av topografiske forhold og allerede 

opparbeidet naustområde avgrenses arealet i tråd med dagens 

situasjon. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstil-

ling 

  

 

Arkivsaksnr. 16-2312-42 

Forslagsstiller Kjell Nilsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/5  

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Fiske, næring og fisketurisme 

Areal (daa) 2 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 

 

Eiendommen ligger på Uttian, i felt for nærings-

område/sjøareal i KPA.  

Planområdet er for det meste skrinn fastmark. 

(AR5).  

 

 

 

 

Området ønskes opparbeidet med kaian-

legg, prøveoppdrett, og leiligheter for fiske-

turisme. Området ligger i strandsonen.  

 

Hotell/overnatting inngår i formål nærings-

virksomhet i KPA.  

For planlagt anlegg i sjø må formål havn 

legges til eksisterende næringsområde.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Forslag om kaianlegg, prøveoppdrett, turisme og fiskerivirksomhet. Tiltaket 

legger til rette for variert næringsvirksomhet.  

Landbruk  I NIBIO viser AR5 at eiendommen er registrert med 2,2 daa skrinn fast-

mark. 

Utbygging på det aktuelle område fører ikke til tap av jordbruksareal.   

Naturmang-

fold 

 Området er registrert med to områder for viktige naturtyper; ’Uttian’ (bløt-

bunnsområder i strandsonen), like ved det aktuelle området, og ’Rundt 

Frøya’ (Skjellsand) som overlapper med området. 
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Tiltaket kan medføre inngrep i forbindelse med bl.a. fundamentering til hav-

bunn.  

Trafikksik-

kerhet 

 Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (stedvis 

under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/sykkelforbin-

delse. Lokalvei videre til foreslått byggeområde er Nordsvaveien, ca. 2km, 

ca. 3,25m bred. Uttian betjenes av skolebuss (524), ved enden av Uttiveien 

og rutebuss (420) ved Uttiankrysset på Frøyasida. Fartsgrense er 60-80 

km/t. Det er registrert 11 ulykker på strekningen Uttiveien og ÅDT en er på 

450.  

Kulturminner 

og kultur-

miljø 

 Eiendommen har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller SE-

FRAK-registrerte bygninger. Registrerte kulturminner i nærområdet er bo-

gastelle og rydningsrøyser, disse er ikke fredede.  

Tiltaket medfører tiltak i sjø, og kan medføre krav om marinarkeologisk un-

dersøkelse.  

Barn og 

unges opp-

vekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Tomta ligger innenfor kartlagt friluftsområde Uttian. Det går en sti rundt 

hele øya, og området benyttes til padling rundt øya. Tiltaksområdet tenkes 

bl.a. benyttet til turisme og tilrettelegger således for allmennhetens til-

gjengelighet til sjø.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området. Tiltaket vil ha behov 

for VA-tilgang (overnatting og turisme).  

Infrastruk-

tur/ samferd-

sel 

 Nesset barnehage ligger på Frøya, ca. 4,3 km. unna, mens det er ca. 10 km 

til Sistranda, med nærmeste skole, idrettsanlegg (Sistranda barne/ung-

domsskole, samt videregående) og dagligvare. Uttiveien er uten gang/syk-

kelforbindelse, og gangavstand til tiltaket fra offentlig transport er 5km. 

Nærings-

arealer 

 Foreslåtte tiltak (hotell/overnatting, fiskeri og oppdrett) tilrettelegger for 

variert næringsvirksomhet og er i tråd med næringsformålet dagens KPA. 

Mineralres-

surser 

 Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ be-

folknings-ut-

vikling/ 

struktur 

 Foreslått næringsutvikling bygger oppunder tettstedsutvikling ved å gi næ-

ringsgrunnlag for eksisterende befolkningsstruktur.  

Vann og 

vassdrag, 

inkl. Strand-

sone 

 Medfører bebyggelse og tiltak i strandsona. Kartlegging av potensielt til-

gjengelig strandsone, markerer hele området. Området er allerede tatt i 

bruk, og regnes ikke som en uberørt strandsone. 
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ROS-analyse 

Forurensing  Ved næringsområder og havneanlegg, med planlagte ak-

tiviteter som prøveoppdrett, fiskeri og turisme er det fare 

for forurensning i sjø.  

Arealet ligger innenfor sone høy aktsomhet for radon. Til-

tak mot radon sikres i byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Tiltaket ligger innenfor område for havninvåstigning. Kai-

nivå og bygninger må etableres i tråd med KPA. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen registrerte konflikter.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Uttian er generelt vindutsatt.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Det foreslåtte området ligger i/i tilknytning til nærings-

område i KPA. Definisjon av område for havn i tilknytning 

til næring vil være i tråd med overordna retningslinjer for 

næringsutvikling. Utleie for turisme er i tråd med gjel-

dende KPA og videreføres. Innspillet tilrådes. 

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-46 

Forslagsstiller Håvard Melkstavik Hansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 38/5 

Dagens arealbruk LNFR og sjø 

foreslått formål Småbåthavn  

Areal (daa) 2 

 

 

Sjøarealet er uregulert. Landareal er LNFR.  

 

 

Forslagsstiller ønsker å bygge småbåthavn til 

utlegg av ca. 5 båter for familie på eiendom-

men og for hyttefelt med tilgang til sjø. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Landareal består av innmarksbeite. Båthavn i sjø vil ikke 

berøre beitearealet.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert arter av forvaltningsinteresse innen-

for området. 

Sjøarealet er registrert som naturtype av svært viktig 

verdi. Naturtype Skjellsand.  

Trafikksikkerhet  Området ligger langs fv714 med en fartsgrense på 80 

km/t. Ingen gang-/sykkelvei. Adkomst til småbåthavn må 

redegjøres for. 



  

 

 

 

 
 

 

 

103 

 

 

 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen spesielle. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Tiltaket ligger innenfor friluftsområdet Svellingen/Rot-

tingen/Strømøya av viktig verdi. Området benyttes til fot-

turer, båtaktiviteter, bading, ridesenter og dykking. Små-

båthavn anses ikke å komme i konflikt med friluftslivet 

ettersom båtaktivitet er en stor del av friluftsaktiviteten i 

området i dag. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt VA-nett 20 m avstand.  

Infrastruktur/ samferdsel  Nærmeste busstopp er Stølan langs fylkesveien, kort av-

stand.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Forslagsstiller ønsker å etablere småbåthavn for familie 

på tomta, nærliggende hytter og naboer, slik at de kan 

ha et tilbud i nærhet til bosted/hytte. 

 

Område sørvest for tiltaket er regulert til småbåthavn, 

men er ikke bygd ut, kun et fåtall naust i strandsonen. 

Vann og vassdrag  Tiltaket ligger i strandsonen. Felles anlegg for båter frem-

for spredt naustbebyggelse er hensiktsmessig for å ikke 

privatisere strandsonen. En forutsetning er da at det 

etableres minimum 8 båtplasser, samt 1-2 gjesteplasser.  

 

Grunnen består av hav- og fjordavsetning, tynt dekke, og 

sjøarealet er også registrert som svært viktig naturtype.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Landarealet ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Området ligger utenfor aktsomhetsområde for flom. 

Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Etablering av småbåthavn er i tråd med kommunens 

overordnete prinsipper om å legge til rette for småbåt-

havner framfor spredt naustbebyggelse. Ved etablering 

av småbåthavn bør det legges til rette for 8-10 båtplasser 

og oppover, samt 1-2 gjesteplasser. 

Med bakgrunn i allerede avsatte områder for småbåthavn 

med ledig kapasitet i nærområdet frarådes innspillet.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-88 

Forslagsstiller Trond Jakobsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 28/15  

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Sjøhus og bolig 

Areal (daa) Usikkert 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

 

 

 

Området med eksisterende boligbebyggelse er 

per i dag avsatt til LNFR. Eksisterende sjøhus 

ligger innenfor område som er avsatt til sjø-

hus. Området mellom Nordfrøyvegen og sjøhu-

saraelet er avsatt til LNFR.  

 
 

Det ønskes endring av LNFR- areal rundt ek-

sisterende boligbebyggelse på 28/15 (delom-

råde vest for Nordfrøyvegen) til boligformål. 

Det planlegges ikke etablering av flere boen-

heter enn i dagens situasjon.  

På 28/15, øst for Nordfrøyvegen ønskes regu-

lering av adkomst til eksisterende sjøhus i 

vannkanten. Dette har tidligere blitt løst med 

kjøring gjennom boligeiendommer, men 

denne muligheten har falt bort. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Det er usikkert hvor stor del av arealet rundt eksisterende bolig som 

ønskes omregulert fra LNFR til boligområde. Omreguleringen medfører 

bortfall av mindre arealer som er registrert som fulldyrka jord og som 

innmarksbeite i AR5 fra NIBIO. Det gjenværende arealet på eiendom 

28/15 (vest) har større arealer med fulldyrka jord som ikke påvirkes av 

endringen.  

 

Arealet som ligger mellom Nordfrøyvegen og sjøhuset er registrert som 

skog med høy bonitet, samlet areal 0,8 daa. En del av del av dette skog-

arealet vil gå med til å etablere adkomst som antydet i planskisse fra 

forslagsstiller.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert naturtyper karakterisert som nasjonalt eller regio-

nalt viktige i planområdet. Det er ikke registrert arter av stor eller særlig 

stor forvaltningsmessig interesse.  

Trafikksikkerhet  Det foreslåtte tiltaket innebærer ikke økt transportbehov, siden tiltaket 

ikke innebærer økning i antall boenheter. Tiltaket for å sikre adkomstveg 

til eksisterende sjøhus medfører behov for å etablere ny avkjørsel mot 
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fv. 714. Det er registrert én trafikkulykke med personskade de siste 10 

år, litt øst for der ny avkjørsel ønskes etablert. Ny avkjørsel må utformes 

slik at det sikres tilstrekkelig sikt ut fra fartsgrensen på fv. 714, som er 

50 km/t i området.  

Terrengmessige forhold tilsier at det vil kunne være vanskelig å oppnå 

dette uten større inngrep.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ingen registrerte verneverdige kulturminner eller kulturmiljø in-

nenfor planområdet eller i umiddelbar nærhet.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert nærmiljøanlegg eller andre steder eller områder 

som er relevante for barn og unges oppvekstsvilkår ved planområdet. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Planforslaget innebærer ingen tiltak i områder som er kartlagt som fri-

luftsområder i Miljødirektoratets naturbase. Det er heller ikke kartlagt 

andre forhold knyttet til folkehelse/ friluftsliv som påvirkes av planforsla-

get.  

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det planlegges ikke endringer som medfører behov for flere påkoblings-

punkt til VA- nett. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det mangler per i dag et eget tilbud for myke trafikanter langs fv. 714. 

Reguleringsplan er vedtatt. Planforslaget innebærer ikke tiltak som vil 

øke antall myke trafikanter i området.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert forekomst av mineralressurser i planområdet.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Planforslaget har ingen innvirkning på eksisterende befolknings- eller 

tettstedstruktur.  

Vann og vass-

drag 

 Tiltaket medfører ikke nybygg eller endring av bebyggelse i strandsonen, 

men innebærer etablering av ny parkeringsplass ved eksisterende sjøhus 

og tilhørende adkomstveg.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger innenfor hensynssone radon, men det plan-

legges ikke ny boligbebyggelse.  

Klimatilpasning  Det er ikke registrert forhold som tilsier behov for klimatil-

pasningstiltak i eller ved området.   

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil i liten grad ha innvirkning på levevilkår og folke-

helse.  

Naturrisiko   Det er ikke registrert naturrisiko i form av flom, kvikkleire, 

skredfare eller annet for området.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Endringene som følger av planforslaget er først og fremst 

knyttet til etablering av ny avkjørsel fra fv. 714 til eksiste-

rende sjøhus. Etablering av en trafikksikker avkjørsel fra fv. 

714 vil kreve noe inngrep i skogsområde med høy bonitet. 

Tiltaket vil omfattes av annen kommunal saksbehandling. 

Innspillet frarådes derfor.  

I forhold til bolig er det anledning til at eksisterende bebyg-

gelse ligger innenfor LNF. Planbestemmelser til arealplanen 

åpner for tilbygg, vedlikehold og andre mindre tiltak på ek-

sisterende boliger innfor LNF. Innspillet frarådes derfor.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-139 

Forslagsstiller Siri Fjelseth 

 

Gnr/Bnr (Grunneier) 26/20  

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Sjøhus/Naust 

Areal (daa) 1-2 daa 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

Området er regulert LNFR.  

Bildet viser også at det er fradelt flere hyttetom-

ter i området. Staulveien 87, med veiforbindelse 

nederst i bildet, og naustområde markert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forslagsstiller ønsker å gjenoppføre naust i 

forbindelse med restaurering av småbruk. 

Området som er markert i skissen var defi-

nert naustområde i forrige KPA. Det er fra-

delt flere hyttetomter i området.  

 
Vi planlegger å restaurere og bygge opp igjen 
naustene samtidig som vi restaurerer småbruket.  
(...) naustene som blant annet fikk hard medfart 
av naturkreftene for noen få år siden. Ei stormflo 
løftet det ene naustet slik at det bikket ut i vågen. 
Restene av dette naustet ryddet og fjernet vi om-
gående(...). 
 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Det aktuelle området er registrert med annet markslag (grå), og inn-

marksbeite (lys gul).   

Naturmangfold  

 



  

 

 

 

 
 

 

 

107 

 

 

 

Området er registrert med 2 områder for viktige naturtyper i sjø: Rundt 

Frøya (skjellsand) og lokalt viktig Uttian (bløtbunnsområder i strandso-

nen). Tiltaket medfører bygging i strandkanten og kan ha virkninger for 

naturtypeområdene.  

Trafikksikker-

het 

 Uttian har adkomst fra Frøya via fv. 451 (Uttiveien), som er smal (sted-

vis under 5m bred), med opparbeidede møteplasser og uten gang/ syk-

kelforbindelse. Lokalvei videre til foreslått byggeområde er Staulaveien, 

ca. 1 km. Nærmeste bussholdeplass er Uttian, ved starten av Uttiveien, 

som betjenes av skolebuss. Fartsgrense her er 60-80 km/t. Det er regi-

strert 11 ulykker på strekningen Uttiveien, men ingen de siste 10 årene. 

ÅDT en er på 450.  

Tiltaket har liten innvirkning på og blir lite påvirket av trafikksikkerheten i 

området.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Det er registrert et kulturminne (bogastelle, fangstlokalitet) av nyere tid 

på eiendommen, ca. 500m i luftlinje fra den aktuelle tomta.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Barn og unge i nærområdet vil ha tilgang til friluftsområder, men lang vei 

til skole og idrettstilbud. Tiltaket vil ikke påvirke/være påvirket av barn 

og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Området er registrert som friluftslivsområde: Fine padlemuligheter rundt 

øya. Det går en sti rundt hele øya, fotturen til er mye brukt Nordstulvik. 

Området har hyttefelt og mange har fritidsbåter. Det går noen stier og 

tråkk gjennom området, og det er skilt ut flere hyttetomter ved området. 

KPA regulerer tursti langs strandkanten, gjennom området.  

Det er opplyst at: ’Turstien som går Uttian rundt ligger naturlig i ter-

renget, ca. 20-30 meter på oversiden av naustene. Naustene ligger slik 

til at de ikke hindrer ferdsel i området, og de tilfører stien vakker utsikt 

ut over Staulvågen og naustområdet.’  

Tiltaket vil i liten grad påvirke fremkommelighet i området og oppfattelse 

av privat grunn. 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området.  Tiltaket vil ikke ha 

behov for VA-tilgang. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Området ligger ca. 10 km unna Sistranda, med nærmeste skole, idretts-

anlegg (Sistranda barne/ungdomsskole, samt videregående) og daglig-

vare. Uttiveien er uten gang/sykkelforbindelse, men betjenes av skole-

buss.  

Næringsarealer  Ikke relevant 

Mineralressur-

ser 

 Ikke registrert som ressurs. 

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Dagens eksisterende naust planlegges som en gruppe av 3 naust.  

Det foreslåtte området er planlagt som gjenoppføring av tidligere naust-

bebyggelse, tilhørende gårdsbruk, og er sånn sett i tråd med eksiste-

rende og historisk bebyggelsesstruktur. Det er ønskelig å legge til rette 

for naustbebyggelse i nærheten av fritidsboliger. 

Vann og vass-

drag 

 Medfører naustbebyggelse i strandsona og sone for havnivåstigning. God 

vannkvalitet i sjø. Registrering av potensielt tilgjengelig strandsone med 

mer enn 50 meter fra eksisterende bygning, siden det er et eksisterende 

naust i området, og en hytte oppført like ved.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor høy 

aktsomhetssone for radon, men skal ikke benyttes som bo-

ligformål.  
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Klimatilpasning  Berøres av havnivåstigning og stormflo. Naustbebyggelse 

er i sikkerhetsklasse F1, som krever at byggene skal tåle 

en 20-årsflom.  

Levevilkår og folkehelse  Offentlighetens tilgjengelighet til strandsonen ivaretas. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller 

grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Naustområde er i tråd med eksisterende og historisk be-

byggelsesstruktur. Tiltaket legger til rette for naustbebyg-

gelse i nærhet av fritidsbebyggelse, i tråd med vedtatt 

planprogram. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-190 

Forslagsstiller Martin Sæther og Stig Rune Svendsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 28/46 og 28/34 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Naust 

Areal (daa) Usikkert 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

Området med er per i dag regulert til LNFR.  

 
Det ønskes omregulering av LNFR-areal delom-

råde øst for Nordfrøyvegen til naust/sjøhusom-

råde.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Omreguleringen medfører bortfall av mindre arealer som er registrert skog 

og åpen skrinn fastmark i AR5 fra NIBIO.  

Naturmangfold  Det er registrert naturtypeområde skjellsand med svært viktig verdi i 

sjøen utenfor. 

Trafikksikkerhet  Det foreslåtte tiltaket innebærer ikke økt transportbehov. Det er registrert 

én trafikkulykke med personskade de siste 10 år. Adkomst via fv. 716. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ingen registrerte verneverdige kulturminner eller kulturmiljø innen-

for planområdet eller i umiddelbar nærhet.  
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Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert nærmiljøanlegg eller andre steder eller områder som 

er relevante for barn og unges oppvekstsvilkår ved planområdet. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Planforslaget innebærer ingen tiltak i områder som er kartlagt som frilufts-

områder i Miljødirektoratets naturbase. Det er heller ikke kartlagt andre 

forhold knyttet til folkehelse/ friluftsliv som påvirkes av planforslaget.  

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det planlegges ikke endringer som medfører behov for flere påkoblings-

punkt til VA- nett. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det mangler per i dag et eget tilbud for myke trafikanter langs fv. 714. 

Planforslaget innebærer ikke tiltak som vil øke antall myke trafikanter i 

området.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant.  

Mineralressur-

ser 

 Det er ikke registrert forekomst av mineralressurser i planområdet.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Planforslaget har ingen innvirkning på eksisterende befolknings- eller tett-

stedstruktur.  

Vann og vass-

drag 

 Tiltaket medfører nybygg av naust i sjøkanten. Tiltaket tar i bruk uberørt 

strandsone og kan medføre privatisering.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger innenfor hensynssone radon, men det plan-

legges ikke ny boligbebyggelse.  

Klimatilpasning  Tiltaket ligger innenfor område for havnivåstigning.  

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil i liten grad ha innvirkning på levevilkår og folke-

helse.  

Naturrisiko   Det er ikke registrert naturrisiko i form av flom, kvikkleire, 

skredfare eller annet for området.  

 

Anbefaling 

Innstilling  I KPA er det et ønske om å samle flere naustområder. 

Dette gjør at tiltaket ikke er i tråd med planprogrammet i 

KPA. Med bakgrunn i arealreserver for naustbebyggelse i 

nærområdet, samt hensynet til strandsonen, frarådes inn-

spillet.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-205 

Forslagsstiller Martin Almli 

Gnr/Bnr (Grunneier) 42/17 

Dagens arealbruk LNF 

Foreslått formål Småbåthavn 

Areal (daa) Ikke oppgitt 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

Området ligger på vestsiden av Staulvågen. 

Eiendom 42/17 har boligbebyggelse. Per i dag 

er det ingen bebyggelse eller installasjoner i 

sjøkanten.  

 

 

 

 

 

 

Det foreslås å bygge en flytebrygge for 4 båter 

mot Staulvågen. Det planlegges ikke bebyg-

gelse ved flytebrygga.  

 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Adkomstveg til flytebrygga kan sannsynligvis etableres uten å berøre inn-

marksbeiteområdet på 42/17. Arealet forøvrig er registrert som åpen jord-

dekt fastmark og åpen skrinn fastmark.  

Naturmang-

fold 

 Sjøområdet utenfor bryggeområdet er registrert som viktig naturtype 

skjellsand. Tiltaket kan medføre forankring på sjøbunnen, og kan gi lokalt 

utslipp til sjø.  

Trafikksikker-

het 

 Tiltaket vurderes ikke å ha innvirkning på trafikksikkerhet.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner i området.  

Barn og 

unges opp-

vekst-vilkår 

 Tiltaket vurderes ikke å ha innvirkning på barn og unges oppvekstsvilkår.  
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Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Planområdet ligger i det registrerte viktige utfartsområdet Svellingen/ Rot-

tingen/ Strømøya, som blant annet brukes til båtliv, bading, fisking og fot-

turer. Tiltaket vurderes ikke å påvirke områder som brukes til friluftsliv 

per i dag på grunn av ulendt terreng, men vil gjøre det enklere med båtut-

fart på vestsiden av Staulvågen.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er ikke angitt hvilke fasiliteter som planlegges ved anlegget. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det mangler adkomstveg fra Strømøyvegen til området der brygga er 

planlagt anlagt. Det er ikke angitt at det er behov for dette, men det antas 

at dette vil være nødvendig for transport til/ fra båtplassen.  

Næringsarea-

ler 

0 Ikke relevant. 

Mineralressur-

ser 

 Ingen registreringer av mineralressurser på området.  

Tettsteds-ut-

vikling/ be-

folknings-ut-

vikling/ struk-

tur 

 Kommunens strategi er å samle småbåthavner i større anlegg.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket vil berøre strandlinjen med landfeste og flytebrygge. Tiltaket inne-

bærer forankring i sjø og potensiell forurensningsfare mtp. utslipp.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Båtrelatert virksomhet kan medføre fare for utslipp.  

Klimatilpasning  Tiltaket må tilpasses for å tåle påkjenninger fra stormflo 

og vind.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesiell innvirkning.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Foreslått tiltak har begrenset omfang, men det kan ha en pre-

sedensskapende virkning dersom det tillates å etablere små-

båthavn her. Dette kan på sikt undergrave kommunens ønske 

om å samle småbåthavner til større områder. Innspillet frarå-

des.  

Formannskapets innstilling   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

112 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Andre formål 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-125 

Forslagsstiller Eirik Vatn Fredagsvik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 29/10 

Dagens arealbruk Industri - flytebrygge 

Foreslått formål Industri - flytebrygge 

Areal (daa)  

Kart dagens situasjon  

 
 

 
Søker om tillatelse til å legge ut en flyte-

brygge på 12 meter.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Søker om tillatelse til å legge ut flytebrygge. Dette behand-

les som en byggesøknad. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-141 Nesset 

Forslagsstiller Sverre Oksvold 

Gnr/Bnr (Grunneier) 38/1 (Ann Mary Bottenvik) 

Dagens arealbruk Boligbebyggelse 

foreslått formål Parkeringsanlegg 

Areal (daa) 1,8 daa  

Kart dagens situasjon Fremtidig situasjon 

 

Området er i dag regulert boligbebyggelse. 

 

Forslagsstiller ønsker et område omreguleres 

til parkeringsanlegg.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 
Området for tiltenkt parkering er i sin helhet registrert 

som dyrka mark (oransje).  

Naturmangfold  Det er ikke registrert noe naturmangfold i databasene.  

Trafikksikkerhet  Adkomst til Stølanveien fra FV 6472 Nordfrøyveien som 

har fartsgrense 80 km/t og en ÅDT 207 (to trafikkulykker 
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registrert). Ingen gang-/sykkelveg, heller ikke langs fyl-

kesveien som ligger et kort stykke unna. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner på eiendommen.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen spesielle. 

 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommene er en del av viktig friluftsområde: Svel-

lingen/Rottingen/Strømøya: Fint fotturområde, båtaktivi-

teter, bading, ridesenter og dykking, besøkt av både lo-

kale, nasjonale og internasjonale turister.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Oppgitt VA. 

Infrastruktur/ samferdsel  Fartsgrense på FV og lokalvei er 80 km/t. Fartsgrense på 

lokalvei antas å ikke være reell. Ingen gang-/sykkelvei.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Ikke relevant 

Vann og vassdrag 0 Ikke relevant 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tomta ligger ikke innenfor støysonene i Statens vegve-

sens støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsom-

het for radon.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Forslagstiller ønsker et område for parkering utenfor skoleplassen til 

gamle Stølan skole. Dette er tenkt som et trafikksikkerhetstiltak, så 

skoleplassen kan sikres til lek for barn og unge. Med bakgrunn i at 

dette er et område innenfor kommunalt boligfelt og medfører ned-

bygging av landbruksareal frarådes innspillet.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 



Oppsummering innspill Nesset krets 
 

 

 

Referanse 
i kart 

Ref.nr.  Innstilling Annet Sidetall 
KU/ROS 

Boligformål 
16/2312-20(1) SPZJKJ Nei I tråd med gjeldende plan.  s. 8 

16/2312-20(2) SPZJKJ Nei  s. 10 

16/2312-32 R5GX6D Nei  s. 12 

16/2312-35 UMPIQA Nei  s. 14 

16/2312-38 P67J4V Ja  s. 16 

16/2312-40 KRQHXP Ja  s. 18 

16/2312-44 S55HQZ Nei  s. 21 

16/2312-45 8TVQN7 Ja Område avsatt til bolig vest for 
dette foreslås tatt ut.  

s. 22 

16/2312-47 34TCXG Nei  s. 24 

16/2312-48 Y6KN6S Nei  s. 25 

16/2312-51 XWYNHP Nei  s. 26 

16/2312-53 3H35TA Nei  s. 29 

16/2312-54 KFZPXG Nei  s. 31 

16/2312-55 EAZSMK Ja  s. 33 

16/2312-57 8JWZFN Nei  s. 35 

16/2312-58A F8F7GK Nei  s. 36 

16/2312-71 DZCMSZ Nei  s. 38 

16/2312-107 BDM3PA Nei Nærliggende områder avsatt 
til LNF F5 og LNF F3 foreslås 
tatt ut.  

s. 41 

16/2312-109 PI6VXF Nei  s. 45 

16/2312-123 WEZCNH Nei  s. 47 

16/2312-128 8BHURJ Delvis  s. 49 

16/2312-130  Ja  s. 52 

16/2312-136 5F228I Ja  s. 53 

16/2312-159 AICNJW Ja Område avsatt til bolig vest for 
dette foreslås tatt ut. 

s. 55 

16/2312-160 3GKCWI Nei  s. 57 

16/2312-161 3YFQ5G Nei  s. 59 

16/2312-163 S7XGTX Nei  s. 61 

16/2312-174 MKMHIP Nei  s. 64 

16/2312-184  Nei  s. 66 

16/2312-195 5WGDVW Nei I tråd med gjeldende plan.  s. 68 

16/2312-196 HXY5S8 Nei I tråd med gjeldende plan. s. 71 

16/2312-197 H7JBVF Nei I tråd med gjeldende plan.  s. 73 

16/2312-202 JZEWPU Nei  s. 75 

16/2312-210  Delvis  s. 78 



Fritidsbolig 
16/2312-36 865UWA Nei Nærliggende områder avsatt 

til LNF F5 og LNF F3 foreslås 
tatt ut. 

s. 80 

16/2312-12 IAGSAD Nei  s. 83 

16/2312-124 YFDUTV Delvis  s. 84 

Næring 
16/2312-151  Nei  s. 87 

16/2312-156 22QIM2 Ja  s. 88 

16/2312-162 GVS7QV Nei  s. 90 

16/2312-215  Ja  s. 92 

Sjørelaterte formål og andre kombinerte formål 
16/2312-96 CIBY3R Ja  s. 96 

16/2312-41 ZD6XUC Ja  s. 98 

16/2312-42 EKSGRR Ja  s. 100 

16/2312-46 M6PCEJ Nei  s. 102 

16/2312-88  Nei  s. 104 

16/2312-139 AFZHNF Ja  s. 106 

16/2312-190 YCKKKQ Nei  s. 108 

16/2312-205 WPE5MC Nei  s. 110 

Andre formål 
16/2312-125 I43NVE Nei Omfattes av annen kommunal 

saksbehandling. 
s. 112 

16/2312-141 KFNMMW Nei  s. 113 

 

I tillegg tilrådes det at reguleringsplan Ottervika, deler av gnr. 33, bnr. 1 vedtatt 27.11.2002 (Planid: 

1620200206) oppheves.  
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Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: Y6KN6S Registrert 

dato:24.04.2018 

17:59:56

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Randi Melkstavik Hansen

Dato

06.08.1987

Adresse

Langheia 35

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

48095038

E-post

hansenrandim@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Langheia

Gnr

29

Bnr

70

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Pr i dag brukes ikke arealet til noe. Begrodd av sitkagran.

Hva ønskes området brukt til?

Boligformål etter fjerning av sitkagran.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

5 enheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



9 mål

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Så snart tillatelse er gitt. 

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

5

Barnehage

1

Nærbutikk

4

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

2

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skolebarn kan komme til busstopp uten å krysse hovedvei.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

NA

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Ønsker å bruke området til boligformål.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Langheia 35.PNG





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 34TCXG Registrert 

dato:24.04.2018 

09:14:33

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Håvard Melkstavik Hansen

Dato

20.02.1981

Adresse

Nordfrøyveien 1197

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

91858415

E-post

havardmh@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Stølan

Gnr

38

Bnr

5

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Areal brukes ikke pr dags dato.

Hva ønskes området brukt til?

Boligformål

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

9 Mål, 9 enheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



9 mål

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50 Meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Så snart tillatelse er gitt

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

8

Barnehage

3

Nærbutikk

8

Større arbeidsplass

3

Gang- og sykkelvei

5

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Husholdeplass for skoleungdom er allerede 100 meter fra området det er tiltenkt bebyggelse.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

NA

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Ønsker å bruke eiendom til boligformål, der vi har tidligere søkt om å bygd hus og fått avslag. Det er av vår families interesse at 
hjemplassen blir brukt til boligformål pga tilhørighet.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kartutsnitt 38-5.PNG





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 8TVQN7 Registrert 

dato:23.04.2018 

21:07:49

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Arild Terje Søreng

Dato

27.09.1953

Adresse

Nordfrøyveien 1031

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

90898308

E-post

arildsoreng@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Nesset

Gnr

30

Bnr

3

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealet er i dag ikke i bruk. Arealet er dekket av sitkagran, som skal felles.

Hva ønskes området brukt til?

Boligformål

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

7 enheter, over ett areal på ca 7 mål

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



Ca 7 Mål

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Så snart tillatelse foreligger.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

4

Barnehage

0

Nærbutikk

4

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

3

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Bussholdeplass der skolebarn ikke kommer i berøring av fylkesvei.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

NA

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Området er bevokst av sitkagran som skal felles, og er utmerket til boligformål, nær nåværende boligfelt.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kartutsnitt 30-3.PNG





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: S55HQZ Registrert 

dato:23.04.2018 

20:39:37

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Arild Terje Søreng

Dato

27.09.1953

Adresse

Nordfrøyveien 1031

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

90898308

E-post

arildsoreng@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Sørenget

Gnr

33

Bnr

3

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

På nåværende tidspunkt brukes ikke arealet til noe formål

Hva ønskes området brukt til?

Boligformål

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

5 enheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



5 Mål

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

70

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Snarest mulig ved tillatelse

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

5

Barnehage

1

Nærbutikk

5

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

3

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Normal busstransport ved oppsatt rute for skolebarn. Stor bussholdeplass like ved.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

NA

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Har søkt tidligere og fått negativt svar. Ønsker derfor å søke på nytt med gjeldende tilleggsinformasjon i denne søknad

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kartutsnitt 33-3.PNG





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: KRQHXP Registrert 

dato:20.04.2018 

14:35:46

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Kjell Nilsen

Dato

20.04.2018

Adresse

Husøyvalveien 3

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

90869591

E-post

kjel-n2@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Uttian

Gnr

26

Bnr

5

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

?

Hva ønskes området brukt til?

Boligformål

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

1

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



2 dekar

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

ingen konkret tidsplan

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

10

Barnehage

7

Nærbutikk

10

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

7

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

2

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Området er nært endeholdeplass (buss)

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Området var på forrige arealplan godkjent for spredt boligbebyggelse og godkjent for bygging av bolig i vedtak fra kommunen.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Scan0088.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: P67J4V Registrert 

dato:20.04.2018 

13:51:54

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Kjell Nilsen

Dato

20.04.2018

Adresse

Husøyvalveien 3

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

90869591

E-post

kjel-n2@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Uttian

Gnr

26

Bnr

5

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

?

Hva ønskes området brukt til?

Boligformål

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

2stk enheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



4,5 dekar

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50m

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Området er eiet av 26/3 og 26/5

Når har du planer om å bygge ut området?

Ingen konkret tidsperspektiv, Området er tenkt bebygd av slekt

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

10

Barnehage

7

Nærbutikk

10

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

7

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

4

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ligger nær ved endeholdeplass til buss

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

?

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Scan0087.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: UMPIQA Registrert 

dato:15.04.2018 

14:14:31

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Kystplan AS

Dato

15.04.2018

Adresse

Storhaugveien 8

Postnr

7247

Poststed

Hestvika

Telefonnummer

93467358

E-post

kystplan@kystplan.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Olaf Reppe

Eiendommen

Stedsnavn

Uttian

Gnr

26

Bnr

6

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Areealet er regulert til LNF og er ikke bebygd

Hva ønskes området brukt til?

Boliger

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Usikker, mellom 30-40 enhter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca 87 dekar

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

250

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Kystplan As leverer innspillet på vegne av grunneier Olaf Reppe

Når har du planer om å bygge ut området?

Ønsker å legge til rette for ny utbygging når areal i Uttian Pannorama er utbygget.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

8

Barnehage

5

Nærbutikk

8

Større arbeidsplass

8

Gang- og sykkelvei

4

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Det ligger et kulturminne i nærheten. Det berører ikke eiendommen. 
Avstand fra innspillsområde er ca 300 m

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?



B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk

Det går en etablert sti over området.  Denne kan flyttes eller integreres i boligplanene.

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

87

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Området ligger så langt fra skole at det må etableres trygg adkomst frem til etablert bussholdeplass.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?



A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

vind,  området ligger svært vindutsatt. 

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

nei

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kart innspill gnr 26 bnr 6.pdf



Frøya kommune

100m

Utskrift https://kommunekart.com/klient/utskrift/?funksjon=vispunkt&x=63....

1 av 1 15.04.2018, 14.10



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: R5GX6D Registrert 

dato:09.04.2018 

14:31:54

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Marit Sveindatter

Dato

09.04.2018

Adresse

Postboks 20

Postnr

7260

Poststed

Sistranda

Telefonnummer

93431210

E-post

marit.j@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Utsikten

Gnr

28

Bnr

74

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNFR. Står ett bolighus på tomta som brukes som helårsbolig. 

Hva ønskes området brukt til?

Avsatt til boligformål i arealplan.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

3-4 nye enheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

5,7 daa



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Usikkert når.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

4

Barnehage

2

Nærbutikk

3

Større arbeidsplass

3

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?



A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Gang og sykkelvei hele veien.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke aktuelt

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Innspillet gjelder hele eiendommen. 



Husk å legge til kartutsnitt på neste side.



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: SPZJKJ Registrert 

dato:11.03.2018 

19:11:31

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Ann-Heidi Furberg

Dato

12.03.2018

Adresse

Sagtunet 4

Postnr

7549

Poststed

TANEM

Telefonnummer

99024115

E-post

rogha7@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Alfhild Midtsian/Bjørn Furberg

Eiendommen

Stedsnavn

Uttiveien 272

Gnr

26

Bnr

11

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Område 1: Vestre del regulert av kommunen til 10 tomter. 
Område 2: Sørøyan er båndtlagt av kommunen i kommuneplanen.

Hva ønskes området brukt til?

Område 1: Ønskes opprettholdelse av 10 tomter som tidligere regulert av kommunen på vestre del av tomten. 
 
Område 2: Ønskes regulert til fritids- og/eller boligtomter.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Område 1: 10 tomter som tidligere regulert av kommunen. Altså tidligere plan videreføres. 
 
Område 2: Maks utnyttelse av området. 
 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Område 1: Som avsatt av kommunen/Område 2: Maks utnyttelse i forhold til lovverk

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

-

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Sjekker muligheter for utbygging på vegne av eierne Alfhild Midtstian og Bjørn Furberg. Dette gjelder i hovedsak område 2 - 
Sørøyan. Og videreføring av tomter som tidligere er regulert av kommunen.

Når har du planer om å bygge ut området?

Foreløpig ingen planer om utbygging. Sjekker muligheter.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

6

Barnehage

6

Nærbutikk

5

Større arbeidsplass

6

Gang- og sykkelvei

1

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier



Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Buss

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 



Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

-

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Ønsker å videreføre planlagte tomter som tidligere gjort av kommunen (område 1) samt å få regulert Sørøyan (område 2) til 
fritids- og/eller boligtomter.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: WEZCNH Registrert 

dato:28.05.2018 

18:56:23

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Randi Foss Fjærli

Dato

28.05.2018

Adresse

Vollaveien 52

Postnr

7273

Poststed

Norddyrøy

Telefonnummer

90013857

E-post

randi.foss.fjaerli@froya.kommune.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Hallervik

Gnr

33

Bnr

2

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

beiteområde

Hva ønskes området brukt til?

boligformål

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

4 enheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



Område mellom sjø og hovedvei på gnr 33 bnr 2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

100m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

i nær framtid

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

8

Barnehage

2

Nærbutikk

8

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

4

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Bussruter

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Forberede for salg av 4 tomter

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Hallervik gnr33 bnr 2.rtf



 

 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: PI6VXF Registrert 

dato:27.05.2018 

23:12:51

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Tohmas Brevick

Dato

27.06.2018

Adresse

Kristoffer Ryghs vei 4

Postnr

3050

Poststed

Mjøndalen

Telefonnummer

95023930

E-post

tom.brevick@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Aase Kristine Brevick

Eiendommen

Stedsnavn

Berge Nedre II

Gnr

36

Bnr

5

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Berge Nedre II 36/5. Så langt vi kan se av kommuneplanen er denne eiendomen i et LNF område. Vi ønsker at Berge tas ut av 
LNF området.

Hva ønskes området brukt til?

Eiendommen nyttes til bolig.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

0



Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

1.045,6 m²

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Min mor Aase Kristine Brevick er eier av eiendommen. Hun er pasient på Hamarvika sykehjem.

Når har du planer om å bygge ut området?

Ingen planer om utbygging.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

6

Barnehage

6

Nærbutikk

6

Større arbeidsplass

6

Gang- og sykkelvei

4

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy



Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ikke relevant.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen.



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Ingen.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: BDM3PA Registrert 

dato:27.05.2018 

23:26:02

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Tohmas Brevick

Dato

27.05.2018

Adresse

Kristoffer Ryghs vei 4

Postnr

3050

Poststed

Mjoendalen

Telefonnummer

95023930

E-post

tom.brevick@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Aase Kristine Brevick

Eiendommen

Stedsnavn

Breivika

Gnr

35

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Hele eiendommen er et LNF område. I dag nyttes ikke området til noe.

Hva ønskes området brukt til?

I gjeldene kommuneplan er det et LNF/LNFR område (F5) delvis inne på Breivika. 
Område 1: Vi ønsker at dette området (LNF/LNFR område - F5) utvides slik at etterslekten har mulighet for å sette opp en hytte 



eller bolig. Området er market med blått, fritidsbebyggelse (LSF) og markert som "område 1", se vedlegg. 
Område 2: Område på begge sider av vei 6472 ønskes avsatt til spredt boligbebyggelse (LSB) og fritidsbebyggelse (LSF). 
Området markert med blått, se vedlegg.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Område 1: Vi ønsker totalt at det settes av 10 tomter i dette området. 
Område 2: Vi ønsker at det settes av inntil 6 tomter i dette området. 
 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

260.000 m²?

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Min mor Aase Kristine Brevick eier eiendommen. Hun er pasient på Frøya sykehjem.

Når har du planer om å bygge ut området?

Ikke på nåværende tridspunkt.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

6

Barnehage

4

Nærbutikk

6

Større arbeidsplass

6

Gang- og sykkelvei

4

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 



B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke gang og sykkelvei.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 



Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen.

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Se vedlegg.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

20180527 - Brevick - Inspill kommuneplanen.pdf



35/1 Breivika

36/5 Berge Nedre II

Innspill Frøya -
kommuneplanens arealdel

Min mor Aase Kristine Brevick eier 36/5 Berge 
Nedre II og 35/1 Breivika.

LNFR, areal for spredt bolig- fritids- eller
næringsbebyggelse, mv.

LSB, Spredt boligbebyggelse
LSF, Spredt fritidsbebyggelse

Hvem som har lagt inn et LNFR F5, delvis inn på
Breivika, er ikke kjent.



Kommuneplan 15.02.11 

LNFR F5

35/1 Breivika

Gjeldene kommuneplan datert 15 februar
2011.

LNFR, areal for spredt bolig- fritids- eller
næringsbebyggelse, mv.

LSB, Spredt boligbebyggelse
LSF, Spredt fritidsbebyggelse

De er ukjent for oss hvem som har lagt inn 
LNFR F5 (F5, inntil 5 tomter). Området er
delvis inn på eiendom Breivika 35/1.

LNFR F35

36/5 Berge Nedre II

Skagan hytteområde

Regulert til
småbåthavn



Innspill ny kommuneplan :

Breivika 35/1

I gjeldene kommuneplan er det et LNF/LNFR
område (F5) delvis inne på Breivika .

Vi ønsker at dette området (LNF /LNFR område
- F5 ) utvides slik at etterslekten har mulighet
for å sette opp en hytte eller bolig . Vi ønsker
totalt at det settes av 10 tomter i dette
området . Omrpdet er market med blått ,
fritidsbebyggelse (LSF ). Merket område 1.

Område på begge sider av vei 6472 ønskes
avsatt til spredt boligbebyggelse (LSB) og
fritidsbebyggelse (LSF). Området markert med
blått . Merket område 2.

Berge Nedre II 36/5 (separate innspill )

Så langt vi kan se av kommuneplanen er
denne eiendomen i et LNF område . Vi ønsker
at Berge tas ut av LNF området .

LNFR F5

Tufter / mur våningshus og låve

35/1 Breivika

Område 1

Område 2



Innspill ny kommuneplan:

Berge Nedre II 36/5 (separate innspill)

Så langt vi kan se av kommuneplanen er
denne eiendomen i et LNF område. Vi ønsker
at Berge tas ut av LNF området.



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: DZCMSZ Registrert 

dato:18.05.2018 

10:20:39

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS

Dato

18.05.2018

Adresse

Postboks 71

Postnr

7261

Poststed

SISTRANDA

Telefonnummer

72449050

E-post

postmottak@stokholmsvendsen.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Gerd Randi Furberg

Eiendommen

Stedsnavn

Staulberget

Gnr

26

Bnr

8

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealformål er i dag LNFR

Hva ønskes området brukt til?

Boligutbygging

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Antall enheter vil være ca. 20

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

30 da

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Etter ferdig regulering, ca. 2021.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

7

Barnehage

4

Nærbutikk

6

Større arbeidsplass

6

Gang- og sykkelvei

4

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Sefrakregistrering av bolighus som er til nedfalls.

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

1

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skoleveien vil være trafikksikker under forutsetning av at det brukes buss.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 



Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Høyspendt går akkurat i ytterkant av området.

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Etablering av et boligfelt i dette område vil passe godt inn i forhold til eksisterende bosetning på Uttian. Vei inn til området vil bli 
over eksisterende vei, markert med blå farge i kartutsnittet. Denne må rikitg nok oppgraderes. Beliggenheten vil dermed være 
gunstig i forhold til eksistrende infrastruktur. Boligfeltet vil i tillegg være plassert utenfor strandsone, men i ett attraktivt område 
med gode utsikts- og solforhold.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Staulberget - detalj.png

Staulberget - oversikt.png







Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: F8F7GK Registrert 

dato:06.05.2018 

15:06:43

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Nina Merethe Skagen

Dato

01.11.1963

Adresse

Olav Tryggvasons gt. 28

Postnr

7011

Poststed

Trondheim

Telefonnummer

46981812

E-post

nina.skagen@skipnes.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Solbakken Ervika

Gnr

27

Bnr

11

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

utmark og innmark 
Koordinat 
63,75179°N 8,83146°Ø 
Koordinat 
63,74672°N 8,82977°Ø 
Koordinat 
63,74595°N 8,83246°Ø



Hva ønskes området brukt til?

Boligformål

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Kommer tilbake på dette

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

10554 m2/4850 m2/6229 m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

usikker

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

2018-

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

gang- og sykkelvei

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 



Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

ønsker områdene regulert til boligformål

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kartbilde 27 11 Solbakken.JPG





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 8JWZFN Registrert 

dato:03.05.2018 

22:39:00

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Raymond Sandvik

Dato

10.03.1984

Adresse

Nordfrøyveien 612

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

47819110

E-post

raymond_sandvik@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Ervik

Gnr

27

Bnr

6

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF-område

Hva ønskes området brukt til?

Boligformål

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Ca. 20 boenheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

41 mål



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

500

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Uvisst

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

3

Barnehage

3

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

3

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Nebygd jordbruksareal

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?



A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

B Ja A Nei 

Beskriv bruk/drift

Boligfelt

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

3

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Gang og sykkelvei direkte til skole

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen andre opplysninger



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Ingen nye opplysninger 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.
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Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: EAZSMK Registrert 

dato:03.05.2018 

10:12:02

Antall vedlegg: 3

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Frode Riiber

Dato

03.05.2018

Adresse

Karvikveien 27 

Postnr

7263

Poststed

Hamarvik

Telefonnummer

91313777

E-post

frode@norgeshus.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Havglimt Eiendom AS

Eiendommen

Stedsnavn

Dyrvik

Gnr

28

Bnr

19

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealformålet i dag er bolig/LNFR

Hva ønskes området brukt til?

Området ønskes brukt som boligområde, og kan ses på som en utvidelse av det relativt nye byggefeltet på Dyrvik.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Antar ca 100 boliger/leiligheter/enheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

111 daa

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

På naboeiendommen

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Så snart det er teknisk mulig med hensyn på reguleringsplaner etc..

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

3

Barnehage

3

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Gang/sykkelvei er allerede etablert til Sistranda, og transport til skole foregår ved buss.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen relevante opplysninger



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Forslaget stilles fra Havglimt Eiendom AS 
Dette området kan ses på som en utvidelse av Dyrvik boligfelt, som ikke har ledige tomter i dag. 
Etterspørsel etter områder for bygging av boliger i området Dyrvik er stor, og det finnes ikke pr. i dag ledige arealer for dette 
formålet. Ved en etablering av dette området  til boligbygging, vil det kunne tilføre mange nye innbyggere til denne delen av 
Frøya. Arealene denne eiendommer ligger på, er i hovedsak skrinn fastmark og myr. 
Høyden på boligtomtene vil kunne gi en fantastisk utsikt over den unike skjærgården Frøya innehar, og gjøre dette feltet attraktivt 
for nyetablering. 
Denne eiendommen var planlagt, fra kommunens side, som en utvidelse av det eksisterende boligfeltet. Kommunen har vært i 
kontakt med tidligere grunneier for et eventuelt oppkjøp og utvidelse, men har gitt signal om de helst ser at private aktører foretar 
denne reguleringen av eiendommen. 
Forslaget om nytt boligfelt, kommer som et resultat av de positive signalene grunneierne har fått fra kommunens side. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kartutsnitt 28 19 kommuneplan markert.pdf

Kartutsnitt 28 19 påtegnet.pdf

Oversiktskart 28 19.pdf
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Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: KFZPXG Registrert 

dato:30.04.2018 

22:31:45

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Oddrun Bogstrand

Dato

30.04.2018

Adresse

Steinfjærveien 8

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

46675639

E-post

oddrubog@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Uttian

Gnr

26

Bnr

3

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Utmark med Lyngtuer, ikke i bruk

Hva ønskes området brukt til?

boligformål

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

20

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



45

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

100

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ikke bestemt

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

9

Barnehage

5

Nærbutikk

9

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

4

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

45

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Privat vei frem til endeholdeplass for buss

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Ønsker til boligformål

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

kart.JPG





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 3H35TA Registrert 

dato:29.04.2018 

18:05:30

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Oddrun Bogstrand

Dato

04.05.2018

Adresse

Steinfjærveien 8

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

46675639

E-post

oddrubog@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Uttian

Gnr

26

Bnr

3

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

?

Hva ønskes området brukt til?

Boligbebyggelse

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

4

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



10 da

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

20 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ikke konkret plan

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

8

Barnehage

4

Nærbutikk

8

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

3

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Endeholdeplass for buss

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Ønsker å bruke til boligformål

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Scan0098.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: XWYNHP Registrert 

dato:26.04.2018 

15:04:23

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Harald Lassen

Dato

26.04.2018

Adresse

Uttiveien 237A

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

46930238

E-post

harald.lassen@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Rolf Lassen

Eiendommen

Stedsnavn

Hestøya på Uttian

Gnr

26

Bnr

9

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Området er ubebygd LNFR-område

Hva ønskes området brukt til?

Spredt bolig/fritidsbebyggelse

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



5-6 enheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca 60 dekar

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

100m

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Undertegnede er eldste sønn av eier og vil ta over eiendommen gjennom odel. Det er også eierens ønske at undertegnede skal 
ta seg av eiendomsspørsål på vegne av ham nå, da alder og helsetilstand gjør dette vanskelig for han.

Når har du planer om å bygge ut området?

Innen 5-6 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

8

Barnehage

4

Nærbutikk

8

Større arbeidsplass

8

Gang- og sykkelvei

4

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

ca 1 km til Skolebuss der veien er veldig lite traffikert

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 



Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Området ønskes i hovedsak å fradeles til familie for å sikre familiemedlemmer og etterkommere mulighet til å skaffe seg 
hytte/hustomt på eiendommen. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Hestøya.pdf

















Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: MKMHIP Registrert 

dato:31.05.2018 

10:01:53

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Martin Almli

Dato

30.05.2018

Adresse

Strømøyveien 160

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

48603091

E-post

martin.almli@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Postvika

Gnr

42

Bnr

17

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Eiendommen er idag satt som LNF område. Eiendommen brukes i sin helhet i forbindelse med bolig, som hage og uteområde.

Hva ønskes området brukt til?

Eiendommen skal brukes til samme formål som idag, fastboende bolig. 
Ønsker å fjerne LNF regulering fra eiendom da det ikke er noen grunn til å fortsatt regulere den slik. 
Det eneste LFN reguleringen av eiendommen medfører er ett økt behandlingsgebyr ved behov for endringer på tomten i 
forbindelse med endring på bolig eller omliggende hage/parkering.



Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Ingen nye enheter tiltenkt. Bare endring av reguleringen på eiendommen.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca 7 mål

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Planlegger ombygging av eksisterende bolig.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

8

Barnehage

3

Nærbutikk

8

Større arbeidsplass

8

Gang- og sykkelvei

5

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy



Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Dette medfører ingen endring i skolevei sammenlignet med nåværende situasjon

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Strømøyveien 160 4217.pdf



Frøya kommune

20m

Utskrift https://kommunekart.com/klient/utskrift/?funksjon=vispunkt&x=63.7...

1 av 1 31.05.2018, 10:21



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: S7XGTX Registrert 

dato:30.05.2018 

15:57:53

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Elisabeth og Kjell Roger Jensen

Dato

30.05.2018

Adresse

Breimyrringen 20

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

90624410

E-post

krj@aqualine.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Dyrvik

Gnr

28

Bnr

12

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF, det er ingen aktivitet der i dag.

Hva ønskes området brukt til?

Bolig

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Over 20

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



36000m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

-

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Innen 5 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

4

Barnehage

3

Nærbutikk

4

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

1

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

38

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Det er gang og sykkelvei når man kommer til FV714, denne går helt til kommunesenteret

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Vi ønsker å stille deler av vår eiendom "til disposisjon" for utbygging. Vi tenker at området selges til en utbygger som kan ta 
prosessen videre.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Frøya Kommune Gnr28 Bnr4 og12.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 3YFQ5G Registrert 

dato:30.05.2018 

16:11:30

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Elisabeth og Kjell Roger Jensen

Dato

30.05.2018

Adresse

Breimyrringen 20

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

90624410

E-post

krj@aqualine.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Dyrvik

Gnr

28

Bnr

12

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF, beiteland for husdyr

Hva ønskes området brukt til?

Bolig

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Over 20

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



100.000m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

-

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Innen 5 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

4

Barnehage

3

Nærbutikk

4

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

1

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

100

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Det er gang og sykkelvei når man kommer ned til FV714 som går helt til kommunesenteret

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

-

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Området har en del skog men for det meste er det berg og uproduktivt areal. 
Vi ønsker å selge dette området til en utbygger som kan ta prosessen videre.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Frøya Kommune Gnr28 Bnr4 og12 alt2.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 3GKCWI Registrert 

dato:30.05.2018 

18:36:23

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Tone Anette Hansen

Dato

20.03.1979

Adresse

Hammarvollveien 7

Postnr

7263

Poststed

Hamarvik

Telefonnummer

92042007

E-post

toneanette79@yahoo.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Randi Oddveig Hansen

Eiendommen

Stedsnavn

Åkervika

Gnr

28

Bnr

20

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Det meste av området er LNF-område. Området er pr. i dag bebygd med en enebolig og en halvpart av en tomannsbolig. 
Den ubebygde og største delen av tomten er ikke i bruk. Den nordlige delen av tomta er innenfor et regulert område for 
boligbebyggelse.

Hva ønskes området brukt til?



Bolig og naust

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Har ikke eksakte planer enda

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Ca 11 dekar

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

30

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

2-3 år.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

3

Barnehage

2

Nærbutikk

3

Større arbeidsplass

3

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Gang- og sykkelvei helt fram til skole.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 



Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Området merket med rødt ønskes regulert til bolig. Området merket med blått ønskes regulert til naust. 
Området ønsket for bolig blir en forlengelse av allerede eksisterende boligfelt. Adkomst til området er allerede etablert via 
nåværende felt. Naust er allerede etablert i vika/sundet som ønskes regulert

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

kartutsnitt 2.png





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: AICNJW Registrert 

dato:30.05.2018 

21:27:20

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Mattis Aune

Dato

30.04.2018

Adresse

Nesaveien, 1

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

90034301

E-post

mattisau@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Nesset

Gnr

30

Bnr

37

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealet er i dag regulert til LNF. Det ligger like ved et område med egen reguleringsplan, og et område avsatt til boligformål. 
Denne eiendommen og naboeiendommen 30/32, er tidligere benyttet til landbruk og beite. Eiendommen er utskilt fra ett større 
areal, og benyttes i dag kun til bolig.

Hva ønskes området brukt til?

Det er ingen konkrete planer for oppdeling av areal, eller bygging av bolig. Omregulering til boligformål, eller LNF-spredt gjør det 
lettere å gjøre naturlige endringer, tilpasset beboernes behov. Slik som garasje, tilbygg, adkomst med mer.



Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Ca 5 dekar om reguleres fra LNF, til boligformål eller LNF- spredt. Ingen eneheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

5 dekar

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Nei

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

5

Barnehage

0

Nærbutikk

5

Større arbeidsplass

5

Gang- og sykkelvei

2

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Hovedbygningen - Nessaveien 1A er en registrert  SEFRAK-bygning, men ikke vernet. 
Deler av eiendommen som i dag benyttes til hage, er registrert egnet til jordbruk.

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?



A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

B Ja A Nei 

Beskriv bruk/drift

Små og spredte områder som i dag benyttes til hage, er egnet til jordbruk

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

1

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Det er ikke lagt gangsti til Nesset.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?



A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Det er registrert som radon-utsatt. 

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Omreguleringen vil ev. gi et riktigere bilde på hvordan arealet faktisk blir brukt. Det vil gjøre det lettere å utvikle område i 
fremtiden. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Nessaveien 1A-2.jpg

Nessaveien 1A-1.jpg







Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 5F228I Registrert 

dato:29.05.2018 

12:02:30

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Gunnar Bottenvik

Dato

29.05.2018

Adresse

Bergeveien 15

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

95813566

E-post

gunnar.bottenvik@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Sletta

Gnr

37

Bnr

4

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Eiendommen benyttes til boligformål

Hva ønskes området brukt til?

I kommunedelplanen er det lagt inn et område hvor det er godkjent inntil 2 hyttetomter. Dette området ønskes utvidet mot sør-øst 
som vist på vedlagte kartutsnitt. Samtidig ønskes antall hjemler utvidet fra 2 til 3 med mulighet for å bygge fritidsboliger eller 
boliger. Området ligger godt til rette for boliger, med kort vei til trafostasjon, tilkobling av vann og det er tilrettelagt for tilkobling av 
kloakk.



Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Utvidelse fra 2 til 3 enheter med endring fra F til BF. Eiendommen er totalt på ca 17 dekar, Arealet so omfattes av forslaget er på 
ca 7 dekar, inklusive bebygget areal.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

7 dekar

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

ca 150 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Området ønskes benyttet av familie, og det er foreløpig ingen tidfestet oppstart.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

8

Barnehage

3

Nærbutikk

8

Større arbeidsplass

8

Gang- og sykkelvei

4

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Skolebuss til Sistranda

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 



Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Området ligger ca 15 meter over havnivå, og ligger på lyngbevokst fjellgrunn, Det er ikke beiteland i området. Utmarka har ikke 
vært benyttet til husdyrhold siden småbruket ble drevet  fra 1930 til1965. Det er ikke vurdert som spesielt sårbart for bebyggelse, 
og ligger i et område hvor grunneierne planlegger økt utbygging av hytter.

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Min kone og jeg flyttet til Frøya i 2009 for å bo her som pensjonister. Boligen er ombygd slik at den lettvint kan benyttes av oss om 
helsa skulle svikte. Reguleringen er ønsket av barn og barnebarn so ser muligheten til å bygge hus evt. hytte for eget formål.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

SKM_C654e18052312040.pdf
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Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 8BHURJ Registrert 

dato:29.05.2018 

07:44:28

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Stig reppe

Dato

24.04.1973

Adresse

Strømøyveien 51

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

97724175

E-post

Stig-reppe@outlook.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Aune

Gnr

41

Bnr

3

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Landbruk

Hva ønskes området brukt til?

Landbruk,spredt bebyggelse,fritid,utleie,bobilparkering

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

11

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

40



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

50m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

2 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

10

Barnehage

5

Nærbutikk

10

Større arbeidsplass

5

Gang- og sykkelvei

7

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?



A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

20

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Kort vei til buss

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Utnyttelse av marina område, med naust og sjøhusrekke for utleie,samt bobilparkering.Resterende område er tenkt til spredt 



bebyggelse hus og hytter.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.











Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: JZEWPU Registrert 

dato:31.05.2018 

21:16:53

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Guri Flægstad

Dato

31.05.2018

Adresse

Øvre Flatåsvei 45 B

Postnr

7079

Poststed

Flatåsen

Telefonnummer

95941862

E-post

g-flaegs@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Sameiet Ole&Magda i Staulveien 87

Eiendommen

Stedsnavn

Staulveien 87

Gnr

26

Bnr

20

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Utmark med krattvekster

Hva ønskes området brukt til?

Boligbebyggelse eller fritidseiendom

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

1 enhet

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



0,8

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

100m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

2018/2019

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

8

Barnehage

3

Nærbutikk

8

Større arbeidsplass

3

Gang- og sykkelvei

2

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Barna tar skolebuss

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke noe spesielt

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Området ligger opp mot et bolighus i ytterkant av eiendommen 26/20. Det er i en skråning med buskvekster.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: H7JBVF Registrert 

dato:31.05.2018 

19:20:50

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Kitt Julie Hansen

Dato

30.04.2018

Adresse

Uttiveien 256A

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

41334472

E-post

kitt.julie.hansen@froya.kommune.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Uttian

Gnr

26

Bnr

35

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Spredt utbygging for bolig og fritid

Hva ønskes området brukt til?

Til det samme, men primært bolig.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

2 enheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



3,9 daa

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50-100

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Har ingen planer om egen utbygging. Tomtene skal selges og det er tilrettelagt med atkomst til området. Det er offentlig vann rett i 
nærheten, mens avløpet er privat.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

7

Barnehage

4

Nærbutikk

7

Større arbeidsplass

4

Gang- og sykkelvei

3

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?



A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Bussholdeplass rett ved.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

ingen

Andre opplysninger



Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

ingen

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Utskrift 26-35.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: HXY5S8 Registrert 

dato:31.05.2018 

19:44:01

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Kitt Julie Hansen

Dato

30.04.2018

Adresse

Uttiveien 256A

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

41334472

E-post

kitt.julie.hansen@froya.kommune.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Gudrun Hansen

Eiendommen

Stedsnavn

Uttian

Gnr

26

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Spredt utbygging for bolig og fritid.

Hva ønskes området brukt til?

Spredt bolig.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



3-4 enheter, men ikke på dyrka mark.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

36,7 daa

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

100

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Min mor er grunneier.

Når har du planer om å bygge ut området?

Har ingen planer om egen utbygging. Dette vil være et tilbud til andre som ønsker å bosette seg i området.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

7

Barnehage

4

Nærbutikk

7

Større arbeidsplass

4

Gang- og sykkelvei

3

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

1

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Bussholdeplass like ved

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 



Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

ingen

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

ingen

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Utskrift1 26-1.pdf



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 5WGDVW Registrert 

dato:31.05.2018 

20:08:26

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Kitt Julie Hansen

Dato

30.04.2018

Adresse

Uttiveien 256A

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

41334472

E-post

kitt.julie.hansen@froya.kommune.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Gudrun Hansen

Eiendommen

Stedsnavn

Uttian

Gnr

26

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Spredt boligbygging

Hva ønskes området brukt til?

Spredt boligbygging

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

1 enhet (egen bolig)

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



3 daa

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Min mor er grunneier.

Når har du planer om å bygge ut området?

Om 2-3 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

7

Barnehage

4

Nærbutikk

7

Større arbeidsplass

4

Gang- og sykkelvei

3

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Bussholdeplass like ved

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Ønsker samtidig å opprettholde arealene avsatt til sjøhus/naust vest for dette området - mellom eksisterende sjøhus og fylkesvei.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.























Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: YFDUTV Registrert 

dato:28.05.2018 

20:47:47

Antall vedlegg: 3

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Sverre Oksvold

Dato

07.04.1974

Adresse

Stølan 21

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

41456866

E-post

sverre@oksvold.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Randi Oksvold 

Eiendommen

Stedsnavn

Stølan 

Gnr

38

Bnr

4

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Bolig, dyrket mark, LNF

Hva ønskes området brukt til?

Bolig og småbåthavn 

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



10

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

1

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Selge tomter 

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

7

Barnehage

3

Nærbutikk

7

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

4

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk

Det går sti til Langvatnet. Et område som blir benyttet til bading om sommeren. Sti vil bli ivaretatt. Eventuelt vil de bli lagt i 
forlengelse av vei til bolig. Dette gjelder området som ligger sørvest for Rundheia - se vedlegg. 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ved eiendom Stølan 21 brukes deler av området til lek. Det er derfor ønskelig å bevare denne delen, og flytte muligheten for ny 
bolig vekk fra dette området - slik skisse foreslår. 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Stølan har alltid hatt en tryggskolevei 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 



Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke relevant 

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Innspillet inneholder 3 vedlegg: 
Vedlegg 1 - flytting av område: 
Dette gjelder området rundt eiendom Stølan 21 som er satt av til boligbygging. Markert med mørkegrønn i eksisterende arealplan. 
Dette området ønsker justert ned mot sjøen. Dette for å unngå å bygge på dyrket mark, samt ikke forringe lekeplass til 
eiendommen Stølan 21. Man får dermed bevart dyrket mark, samt ha muligheten for å bygge i et område som ikke egner seg til 
jordbruk. 
Eksisterende bebyggelse ligger innfor 100 meters beltet, og dette forslaget er i tråd med innspill fra tidligere saksbehandler i 
Frøya kommune. 
 
Vedlegg 2 Helårsbolig 
Dette er et område ved Rundheia som ønskes satt av til bygging av spredt helårsbolig. Antall enheter er ikke bestemt. Området 
ligger i direkte tilknytning til eksisterende kommunalt boligfelt. 
 
Vedlegg 3 Småbåthavn 
Her er det ønskelig å sette av et areal til småbåthavn, inkludert muligheten for flere naust i rekke, samt mulighet for 
lagerhall/båthotell. Dette for å nyttigjøre seg av arealer som ikke blir benyttet  til dyrket mark. Området har Stølans beste 
beliggenhet med tanke på værforholdene, og ligger veldig beskyttet til. SBH er tenkt til både helårsbolig, samt fritidsbebyggelse. 
Området har tidligere vært mudret ut og benyttet som småbåthavn, men trenger en ny runde med mudring for å fremstå som 
brukelig. Forrige mudring ble utført uten at det hadde påvirkning på dyrelivet. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Vedlegg 1 Flytting av område.pdf

Vedlegg 2 Helårsbolig.pdf

Vedlegg 3 Småbåthavn.pdf









Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 865UWA Registrert 

dato:17.04.2018 

08:50:35

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Kystplan AS

Dato

17.04.2018

Adresse

Storhaugveien 8

Postnr

7240

Poststed

Hitra

Telefonnummer

93467358

E-post

kystplan@kystplan.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Skagan AS

Eiendommen

Stedsnavn

Svellingen

Gnr

36

Bnr

2

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF

Hva ønskes området brukt til?

Fritidsbebyggelse og Turisme (utleieenheter og bobilturisme)

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Småbåthavn på ca 3 dekar med inntill 40 båtplasser 
180 dekar fordelt på fritidsbebyggelse og turisme

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

183 dekar

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

10

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

KystplanAS er engasjert av Skagan AS for å gjøre innspillet. Skagan As har igjen en tinglyst rettighet av grunneier Ingvar 
Dragsnes

Når har du planer om å bygge ut området?

innen 2 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

10

Barnehage

5

Nærbutikk

10

Større arbeidsplass

5

Gang- og sykkelvei

5

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Krigsminne, se vedlegg

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier



Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk

usikker hvor hyppig brukt 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

B Ja A Nei 

Beskriv bruk/drift

Noe areal er registret som innmarksbeite  AR5 blir berørt 
 
 
OBS::::Er usikker om område blir brukt tl Beite, derfor svarer man Ja på område for dette blir berørt

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

5

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap



Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

B Ja A Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

vindutsatt

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

På RoS-analysen er det krysset av for flomutsatt på bakgrunn av at området ligger i strandsonen og det er naturlig risiko for 
stormflo osv. 
 
Legger ved 2 vedlegg

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Vedlegg til innspill Skagan.pdf

Innspill Skagan-kart.JPG





Side 1 av 5

Vedl egg

Innspill til k ommuneplan i Frøya kommune

Gjelder eiendom gnr 36 bnr 2

TILTAKSHAVER: Skagan AS

GRUNNEIER: Ingvar Dragsnes

AREAL INNSPILLSOMRÅDE: Småbåthavn ca. 3,0 da

Fritidsbebyggelse og Turisme= ca. 180 da

Skagan AS er et utbyggings firma med opprinnelse fra Frøya.

Selskapet har etablert et område for fritidsboliger på naboeiendommen gnr 36 bnr 1 (Skagan) . Her
er det etablert veier og fritidsboliger . Man ser på dette innspil let som en fremtidig utvikling av
område.

RETTIGHETER

Skagan AS har tinglyst avtale av 28.03.2008 med grunneier om kjøp av deler av eiendommen og
utvikling av denne. Det er også rettigheter for utvikling av småbåthavn , tinglyst 28.10.2010 .

Figur 1 Oversiktskart



Side 2 av 5

Vedl egg

Innspill til k ommuneplan i Frøya kommune

HENSIKTEN

Man ønsker å tilrettelegge for fritidsbebyggelse og turisme.

Skagan AS ønsker å tilrettelegge for både fritidsboliger på deler av eiendommen mens resterende
areal er ønskelig å utvikle til turisme ved utleie enheter og bobilturisme.

Bobilturisme: Det er flere og flere som skaffer seg bobil . På Frøya og Hitra er det lite eller ingen
tilbud for bobilturisme. En tenker med denne eiendommens beliggenhet, sjønært og muligheter for
småbåthavn vil være et attraktivt tilbud for denne type tur isme. Man har tro på at her ligger store
potensialer.

KULTURMINNER

Undersøkelser viser at det er kulturminner på eiendommen. Se fig.2

Det te er Løpegraver, skytterstillinger, fundamenter for brakker og mulige luftvernvåpen som
stammer fra krigen. Kulturmi nnet har vernetype : ikke fredet.

Grunneier er klar over hvilke konsekvens er dette har for utbyggingsplanene. Man ønsker å på dette
som en mulighetene for å gjøre kulturminnet til en attraksjon og turmål. Grunneier er derfor
forberedt på en tett dialog med kulturvernmyndighetene

Figur 2 viser utdrag fra kulturminneregistreringen i område



Side 3 av 5

Vedl egg

Innspill til k ommuneplan i Frøya kommune

LANDBRUK

Eiendommen består hovedsakelig av berg og myr.

I AR5 er det registret et område for innmarksbeite. Dette utgj ør til sammen ca 5 da av hele
planområdet.

Figur 3 viser utdrag fra AR5



Side 4 av 5

Vedl egg

Innspill til k ommuneplan i Frøya kommune

SMÅBÅTHAVN

Småbåthavna er også tenkt som et fellestiltak for omkringliggende bebyggelse. En ønsker min. 40
båtplasser og eventuelt tilhørende naust.

Intensjonen er at båthavna også skal serve eksisterende reguleringsplan ( Skagan ) og det nye
området som det her gjøres innspill om .

I område i sjø er det registret skjellsandforekomster. Området som blir berørt er lite når man ser på
skjellsandforekomste ne i den store sammenheng.

Figur 4 viser skjellsandforekomster i sjø



Side 5 av 5

Vedl egg

Innspill til k ommuneplan i Frøya kommune

FRLUFTSLIV

Svellingen – Rottingen - Strømøya er registret til viktig utfartsområde for friluftsliv . Området vil kunne
bli styrket som friluftsområde når det blir bygget infrastruktur og flere får tilgang.

Figur 5 viser friluftslivregisteringen i Frøya kommune

ADKOMST

Adkomsten til området er pr dag forbi Sletta kirka. Skagan AS jobber med flere alternativer til
adkomst .



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: IAGSAD Registrert 

dato:21.02.2018 

12:40:36

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Kåre Jon Langberg

Dato

21.02.2018

Adresse

Grindahaugen 6

Postnr

7290

Poststed

Støren

Telefonnummer

95079860

E-post

kaare.jon@langberg.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Bergeveien 36

Gnr

36

Bnr

4

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF F1

Hva ønskes området brukt til?

LNF F"

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

ca.5 dekar

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



ca. 5 dekar - 36/4

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

10 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Arealet er privatisert og har vært bebygt i flere hundre år - og der er ingen andre planer enn dagens bruk (privat 
eiendom/boforhold)

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

10

Større arbeidsplass

5

Gang- og sykkelvei

7

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?



A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

B Ja A Nei 

Beskriv planlagt etablering

Eiendommen er for en stor del omgitt av hyttefeltet Skagan - 36/9

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Er vel ikke så relevant - det er privat helårsvei helt frem 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Området er kupert og for det meste fast fjell - det ansees ikke for overhode å være noen risikoer i området



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Området har vært privatisert og bebygt i flere hundre år. Tomten på ca. 5 dekar ble skit ut fra gården som eget areal i 1971, og all 
type gårdsdrift opphørte for nærmere 40 år siden. All beitemark/landbruksland som i sin tid tilhørte gården er utskilt/solgt ut og 
omreguleret til hyttefelt. Hele området fremstår nå - og brukes sammen med naboeiendommene - til rene boformål. 
Ønsket om omregulering til LNF F2 begrunnes i ovennevnte virkelighet, og dette med at LNF F1 krever søknad og dispensasjon 
for ethvert tiltak, samt det faktum at flere søknader som har gått til fylkesmannen (disp, fra 100m-beltet) har blitt innvilget med 
begrunnelse i "privatisert og begynt område". 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kommunekart pr. februar 2018.docx



 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel 

Innledning 

Forslagsstiller 

Navn 

Frøya kommune v/ Nils J Karlsen 

Dato 

31.05.2018 

Adresse 

Rådhusgata 25 

Postnr 

7260  

Poststed 

Sistranda 

Telefonnummer 

46 86 95 86 

E-post 

nils.karlsen@froya.kommune.no 

Stilles forslag på vegne av en annen? 

Ja 
Hvem? 

Flere grunneiere: 
26/11: Bjørn Olai Furberg 
26/11: Alfhild Astrid Midtsian 
26/31: Randi Avset 
26/31: Erna Lassen 
26/1:   Gudrun Marie Hansen 
26/14: Turid Irene Uttian Alstad 
Eiendommen 

Stedsnavn 

Uttian 

Gnr/ Bnr 

26/11, 26/1, 26/14 og 26/31 

Om innspillet 

Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom ) 

Arealet er avsatt i kommuneplanen til næringsformål.  

Hva ønskes området brukt til? 

Fortsatt ønsket til næringsformål, med endringer i utforming og størrelse av areal. 



Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål? 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet 

Anslått ca 200 daa 

Om innspillet 

Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område? 

JA 

 
Hvor lang avstand? 

Anslått 100 m 

Er du grunneier av området? 

Nei  
Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc. 

Samtlige grunneiere har blitt kontaktet og det er foretatt et grunneiermøte med de fleste grunneiere 
tilstede. 

Når har du planer om å bygge ut området? 

Innen 2 år 

Avstander 

Avstand i km til nærmeste 

Skole 

5 km 

Barnehage 

2 km 

Nærbutikk 

4 km 

Større arbeidsplass 

Gang- og sykkelvei 

2 km 

Miljø- og friluftsinteresser 

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å. 

Kulturminner og natur 

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no? 

Nei  
Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)? 



Ja  

Turområde og stier 

Blir hele eller deler av området brukt som turområde? 

Nei  

Støy 

Beskriv 

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet? 

 

Ja 

Området ligger nord og syd for fylkesveg 6476 på Uttian. Området er like ved brofestet. Trafikken til og 
fra Uttian går gjennom området. I følge Statens vegvesen sitt støyvarselkart, ligger beregnet støynivå 
på nivå GUL, 55-60 dB. 
Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området? 

Ja  

To bedrifter er interessert i å etablere seg i området. Usikker på hvor støyende de virksomhetene er. 
På andre deler av det planlagte næringsområdet har vi ingen konkret forespørsel om etablering. 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor- 
Trondelag 

Landbruk 

Formål for dyrka jord 

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon? 

Nei  
Vil beiteområder bli berørt? 

Nei  

Barn og unges interesser 

Nærområde og lek 

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek? 

Nei  

Turområde 

Brukes område av skole/barnehage som turområde? 

Nei  



Vil skoleveien være trafikksikker? 

Ikke relevant 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å 

Risiko 

Er området flomutsatt? 

 

Ja – det planlegges for et sjønært næringsområde med tilgang på kai. 
Foreligger det risiko for ras? 

Nei  
Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området? 

Nei 
Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering 

Andre opplysninger 

Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side. 
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Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: GVS7QV Registrert 

dato:30.05.2018 

16:44:24

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Elisabeth og Kjell Roger Jensen

Dato

30.05.2018

Adresse

Breimyrringen 20

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

90624410

E-post

krj@aqualine.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Dyrvik

Gnr

28

Bnr

12

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF, parkering og lagring av utstyr

Hva ønskes området brukt til?

Næring: lager og verksted

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Næringsareal, 4.700m2

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



4.700m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

-

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Innen 5 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

4

Barnehage

3

Nærbutikk

4

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

1

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk

Området brukes for adkomst til turområde, noen ganger i uka.

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Det er gang- og sykkelvei når man kommer til FV714 som går helt til kommunesenteret.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

-



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Dette er et område som i stor grad er fylt og planert da det tidligere har vært aktivitet der. Vi ønsker å få omdisponert området fra 
LNF til Næringsformål. Hvis en slik sak ikke hører inn under denne revideringen er det bare å se bort i fra dette innspillet, så får vi 
komme tilbake på et senere tidspunkt.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Frøya Kommune Gnr28 Bnr4 og12 næring.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 22QIM2 Registrert 

dato:31.05.2018 

08:42:18

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

ROJO arkitekter A/S

Dato

31.05.2018

Adresse

Kongens gt. 89

Postnr

7012

Poststed

TRONDHEIM

Telefonnummer

73560050

E-post

firmapost@rojoarkitekter.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Nils Askim

Eiendommen

Stedsnavn

Staulan

Gnr

38

Bnr

3

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Småbåthavn (fremtidig), Andre typer bebyggelse (fremtidig), LNFR (eksisterende)

Hva ønskes området brukt til?

Areal for næringsbebyggelse i tilknytning til småbåthavn. Hensikten er å legge til rette for sjørettet næring.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



1,7 daa næringsformål

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

1,7 daa

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

150 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Oppstartsmøte for reguleringsplan er gjennomført og utarbeidelse av reguleringsplan er igangsatt.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

9

Barnehage

9

Nærbutikk

9

Større arbeidsplass

9

Gang- og sykkelvei

4

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

1

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

-

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

-



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

-

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

1650 Innspill til rullering av arealdel.pdf
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Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: CIBY3R Registrert 

dato:24.05.2018 

15:34:20

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Harald Lassen

Dato

29.05.1966

Adresse

Uttiveien 237A

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

46930238

E-post

harald.lassen@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Rolf Lassen

Eiendommen

Stedsnavn

Hestøya ved småbåthavn

Gnr

26

Bnr

9

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Dette er et LNF område beliggende ved siden av Uttian småbåtforening

Hva ønskes området brukt til?

Parkering for småbåtforeninga samt mulighet for å bygge flere naust og utvidelse av eksisterende flytebrygge

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



4-5 naust. 10-15 båtplasser 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Ca 5 dekar

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

10 meter

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Sønn av grunneier som skal ta over eiendommen gjennom odel

Når har du planer om å bygge ut området?

Innen 4-5 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

8

Barnehage

8

Nærbutikk

8

Større arbeidsplass

8

Gang- og sykkelvei

4

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 



Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Godt skjermet for vind og vær

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Uttian småbåtforening ønsker å utvide sitt område for å gjøre plass til flere naust, parkering , rekreasjon og flere båtplasser for 
beboerne på Uttian. Vi ønsker derfor å omregulere dette området som nå er LNF område.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Hestøya2.pdf



Frøya kommune

30m

© Mapbox © OpenStreetMap © 2018 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: ZD6XUC Registrert 

dato:20.04.2018 

15:05:02

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Kjell Nilsen

Dato

20.04.2018

Adresse

Husøyvalveien 3

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

90869591

E-post

kjel-n2@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Uttian

Gnr

26

Bnr

5

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Fiskeri

Hva ønskes området brukt til?

Fiskeri

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

?

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



?

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

10m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ingen tidsplan

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

10

Barnehage

7

Nærbutikk

10

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

7

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Ønsker å ta inn området som ble tatt ut under siste rullering. 
Det er ikke konkrete planer om bygging, med området blir brukt til oppsetting av båter. samt vinterlagring av småbåter relatert 
fiske.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Scan0089.pdf





Skjema for innspill til revidering av

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: YCKKKQ Registrert

dato:31 .05.201 8

1 6:00:56

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Martin Sæther

Dato

31.05.2018

Adresse

Madsvågveien 21

Postnr

7072

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

97589445

E-post

marsath@trondelagfylke.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei

Hvem?

For meg sjøl og Stig Rune Svendsen

Eiendommen

Stedsnavn

se skriv sener

Gnr

28

Bnr

46

Om innspillet

Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se https://kommunekart.kom )

LNF1 Boligeiendommer.

Hva ønskes området brukt til?

Martin Sæther

Madsvågveien 21



7270 Dyrvik

Og

Stig Rune Svendsen

Madsvågveien 26

7270 Dyrvik 25.05.18

Frøya kommune

Planavdelingen

7260 Sistranda

Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel/kystsoneplan for eiendommmen Østberg Gnr 28 Brn. 46 og Grn. 28 Brn. 34 i

Frøya kommune

Vi er grunneier til eiendommen Østberg Grn. 28 Brn 46 og Grn. 28 Brn. 34 i Frøya kommune. Eiendommene er i dag regulert til

LN F1 og brukes som boligeiendomer. Vi har følgende ønske om endringer i kommunens arealdel:

Innregulering av naust/sjøhusområde ved sjøen. Se vedlagt kartutsnitt.

Begrunnelser

Naust/sjøhusområde. I forbindelse med sjødrift ønsker vi å kunne oppbevare bruket lett tilgjengelig ved sjøen og ha mulighet til å

dra båten inn i naust/sjøhus om vinteren, i perioder med dårlig vær og i ferier, for sikker oppbevaring.

I tillegg vil en regulering til naust/sjøhusområde kunne gi grunnlag for å starte med næringsaktivitet mot fisketurisme.

Områdets topografi er slik at det nærmest er umulig med ferdsel langs sjøkanten, og det er derfor tilnærmet ingen ferdsel her. Et

naust/sjøhus vil derfor ikke komme i konflikt med allmennhetens bruk av strandsonen, men derimot ha stor betydning for vår

livskvalitet.

Med vennlig hilsen

Martin Sæther Stig Rune Svendsen

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

se skriv ovenfor

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

sjøområdet

Om innspillet

Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei

Hvor lang avstand?



offentilig vann privat avløp

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Grunneier av en av eiendommene. Stig Rune Svendsen den andre eiendommen.

Når har du planer om å bygge ut området?

Når tillatelse foreligger

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

5

Barnehage

5

Nærbutikk

3

Større arbeidsplass

5

Gang- og sykkelvei

1

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja

A Nei

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

B Ja A Nei

Beskriv

Båttrafikk

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

B Ja A Nei



Beskriv planlagt etablering

Planer om industriområde på Uttian

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

2

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei

Beskriv

ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

ikke relevant

Andre opplysninger

Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Martin Sæther



Madsvågveien 21

7270 Dyrvik

Og

Stig Rune Svendsen

Madsvågveien 26

7270 Dyrvik 25.05.18

Frøya kommune

Planavdelingen

7260 Sistranda

Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel/kystsoneplan for eiendommmen Østberg Gnr 28 Brn. 46 og Grn. 28 Brn. 34 i

Frøya kommune

Vi er grunneier til eiendommen Østberg Grn. 28 Brn 46 og Grn. 28 Brn. 34 i Frøya kommune. Eiendommene er i dag regulert til

LNF1 og brukes som boligeiendomer. Vi har følgende ønske om endringer i kommunens arealdel:

Innregulering av naust/sjøhusområde ved sjøen. Se vedlagt kartutsnitt.

Begrunnelser

Naust/sjøhusområde. I forbindelse med sjødrift ønsker vi å kunne oppbevare bruket lett tilgjengelig ved sjøen og ha mulighet til å

dra båten inn i naust/sjøhus om vinteren, i perioder med dårlig vær og i ferier, for sikker oppbevaring.

I tillegg vil en regulering til naust/sjøhusområde kunne gi grunnlag for å starte med næringsaktivitet mot fisketurisme.

Områdets topografi er slik at det nærmest er umulig med ferdsel langs sjøkanten, og det er derfor tilnærmet ingen ferdsel her. Et

naust/sjøhus vil derfor ikke komme i konflikt med allmennhetens bruk av strandsonen, men derimot ha stor betydning for vår

livskvalitet.

Med vennlig hilsen

Martin Sæther Stig Rune Svendsen

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

kartutsnitt Grn 28 Brn 46 og Grn 28 Brn. 34.pdf





Trond M. Jakobsen

Nordfrøyveien 796

7270 DYRVIK

Til Frøya kommune Teknisk Etat, Hovedutvalg for forvaltning.

INNSPILL TIL REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL. GNR 28, BNR 15 og 30.

Vedlagt følger skisse 1:1000 over min eiendom på Dyrvik. På skissen er mine ønsker om

arealavsetning inntegnet. Dette gjelder:

Område ved sjø, frå Melkvika tit Brøggberget ønskes avsatt til område for sjøhus. Dett er en
videreføring av dagens situasjon.

Frå Sjøen opp sørsiden av Melkvika ønskerjeg innplassert en kjørevei. Opprinnelig hadde

eiendommen sjøadkomst over 28/31 og 28/32. Denne retten var ved mundtlig overenskomst, uten

skriftlig dokumentasjon. Begge de angjeldende eiendommer er solgt flere ganger etter

overenskomsten ble inngått og sjøveien behørig stengt. Situasjonen er tatt til etterretning og jeg

ønsker en ny permanent kjørevei som vist på skissen. Terrenget kan synes vansketig, men helling og

grunngrunnforhold er akseptable. Ved714 ser det i dag ut som det planlegges en ny avkjørsel rett inn

frå kjørevei. Dette vil ikke være tilfelle i følge stadfeste! reguleringsplan over 714. l denne skal dagens

vel nyttes som felles avkjørsel i dette området og kjørevei og gangvei flyttes mot vest. En har tenkt å
benytte masser frå dette anlegget til veien.

Rundt eksisterende bolig ønskerjeg boligformål. Eiendommen er i utgangspunktet mindre småbruk

med en del innmark. Langt unna drivverdig. Innmarka omfatter i dag knapt 15 mål. På sikt ønskerjeg

å avhende jorda og at bygningsmassen blir samlet på en gjenstående enhet. Området rundt dagens

bolig. Det har opp gjennom årene vært 2 boenheter i huset, i dag kun en. Jeg ønsker to. En ny eier til

hoveddelen av huset og en mindre kårdel til undertegnede som er ufør og iferd med å runde de 70.

g. Kartskisse.





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: M6PCEJ Registrert 

dato:24.04.2018 

08:52:26

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Håvard Melkstavik Hansen

Dato

20.02.1981

Adresse

Nordfrøyveien 1197

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

91858415

E-post

havardmh@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Stølan

Gnr

38

Bnr

5

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Areal er ikke i bruk pr i dag.

Hva ønskes området brukt til?

Småbåthavn

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

5

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



2 Mål

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

20 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Så snart tillatelse er gitt.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

8

Barnehage

3

Nærbutikk

8

Større arbeidsplass

3

Gang- og sykkelvei

5

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

2

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

NA

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

NA

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Ønsker å bygge småbåthavn, for utlegg av egen båt, samt for familie på eiendommen, også hyttefelt har tilgang til sjø, der det er 
ønske om ett samarbeid, slik at vi kan ha båtene våre nære bosted, kontra å leie hos andre. 
Å bygge en småbåthavn på eiendommen, vil gjøre det mulig for både familie som har hytte på eiendommen, og naboer å legge 
sine båter i havnen. Etterspørsel er stor i området etter mulighet for båtplass, derfor er det fordelaktig etter mitt synspunkt.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kartutsnitt småbåthavn 38-5.PNG





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: EKSGRR Registrert 

dato:21.04.2018 

21:56:08

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Kjell Nilsen

Dato

21.04.2018

Adresse

Husøyvalveien 3

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

90869591

E-post

kjel-n2@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Uttian

Gnr

26

Bnr

82

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

?

Hva ønskes området brukt til?

Fiske, Industri og Fisketurisme

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Fisketurisme 4 enheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



2 dekar

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

40m

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Eies av Nordsva as som til slutt er eid av meg Kjell Nilsen og Espen Nilsen

Når har du planer om å bygge ut området?

Ja

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

12

Barnehage

9

Nærbutikk

12

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

9

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Området har blitt brukt til lakseoppdrett tidligere og ble også brukt ved oppstart av Seashell as med mellomlagring av kamskjell. 
Det er tenkt fisketurisme på sommer og oppdrettsutvikling på vinter (lurarter) 
Det trens derfor en større flyte-brygge i sammenheng med området.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Scan0090.pdf





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Berit Flåmo Arkiv: 140  

Arkivsaksnr.: 18/2719    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL NESSET KRETS, DEL 2  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådde innspill for Nesset krets i 

høringsforslag til kommuneplanens arealdel.  

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige justeringer, 

endringer av formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag. 

 

 

Vedlegg: 

Innkomne innspill Nesset krets 

 

Saksopplysninger:   

Det vises til sak Innspill kommuneplanens arealdel Nesset krets, arkivsaksnr: 18/2713,  for 

saksopplysninger. Alle saksopplysninger og vedlegg i den saken gjelder også denne saken, og 

er førende for vedtak: 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse Nesset krets  

Oversiktstabell innstilling Nesset krets 

Kart alle innkomne innspill 

Kart innstilling med gjeldende arealplan 

 

Vurdering: 

Da antall innspill til Nesset krets ikke kan legges inn i en sak grunnet begrensninger i 

saksbehandlersystem, ligger noen innspill i denne saken.  

 

 

 

 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: WPE5MC Registrert 

dato:31.05.2018 

23:11:05

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Martin Almli

Dato

30.05.2018

Adresse

Strømøyveien 160

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

48603091

E-post

martin.almli@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Postvika

Gnr

42

Bnr

17

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF regulert boligtomt

Hva ønskes området brukt til?

Ønsker å anlegge flytebrygge for småbåthavn med landgang nede i vik tilhørende eiendom. Denne siden av Staulvågen har ingen 
småbåthavn, noe som gjør at vi for evt bruk av annen småbåthavn må reise langt. Det er ikke tilrettelagt for ferdsel til fots langs 
veien som eiendommen er tilknyttet og fartsgrensen er høy. Dette vanskeliggjør tilgang til alternative småbåthavner i 
svellingenområdet. Sjøleningen på tomta er avgrenset med svaberg på begge siden som gjør at en etablering av landfeste her 
ikke vil være til forstyrrelse for turgåere eller noen annen aktivitet. Værmessig er dette det mest ideele området i Staulvågen. Det 



ligger beskyttet mot sørøstlig vindretning og ligger langt inne i vågen. Dette gjør at en småbåthavn her ikke vil være til sjenanse 
for noen eller ligge i veien for ferdsel på sjøen i dette området.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

ett stykk småbåthavn. Plass for 4 båter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Minimalt. Langstigingsarel og noen kvadrat sjøareal

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ønsker å bygge ut dette iløpet av 2019/2020

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

8

Barnehage

3

Nærbutikk

8

Større arbeidsplass

8

Gang- og sykkelvei

5

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

80 sone. Ingen gang og sykkelvei

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 



Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Småbåthavn Postvika.JPG





Skjema for innspill til revidering av

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: YCKKKQ Registrert

dato:31 .05.201 8

1 6:00:56

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Martin Sæther

Dato

31.05.2018

Adresse

Madsvågveien 21

Postnr

7072

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

97589445

E-post

marsath@trondelagfylke.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei

Hvem?

For meg sjøl og Stig Rune Svendsen

Eiendommen

Stedsnavn

se skriv sener

Gnr

28

Bnr

46

Om innspillet

Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se https://kommunekart.kom )

LNF1 Boligeiendommer.

Hva ønskes området brukt til?

Martin Sæther

Madsvågveien 21



7270 Dyrvik

Og

Stig Rune Svendsen

Madsvågveien 26

7270 Dyrvik 25.05.18

Frøya kommune

Planavdelingen

7260 Sistranda

Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel/kystsoneplan for eiendommmen Østberg Gnr 28 Brn. 46 og Grn. 28 Brn. 34 i

Frøya kommune

Vi er grunneier til eiendommen Østberg Grn. 28 Brn 46 og Grn. 28 Brn. 34 i Frøya kommune. Eiendommene er i dag regulert til

LN F1 og brukes som boligeiendomer. Vi har følgende ønske om endringer i kommunens arealdel:

Innregulering av naust/sjøhusområde ved sjøen. Se vedlagt kartutsnitt.

Begrunnelser

Naust/sjøhusområde. I forbindelse med sjødrift ønsker vi å kunne oppbevare bruket lett tilgjengelig ved sjøen og ha mulighet til å

dra båten inn i naust/sjøhus om vinteren, i perioder med dårlig vær og i ferier, for sikker oppbevaring.

I tillegg vil en regulering til naust/sjøhusområde kunne gi grunnlag for å starte med næringsaktivitet mot fisketurisme.

Områdets topografi er slik at det nærmest er umulig med ferdsel langs sjøkanten, og det er derfor tilnærmet ingen ferdsel her. Et

naust/sjøhus vil derfor ikke komme i konflikt med allmennhetens bruk av strandsonen, men derimot ha stor betydning for vår

livskvalitet.

Med vennlig hilsen

Martin Sæther Stig Rune Svendsen

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

se skriv ovenfor

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

sjøområdet

Om innspillet

Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei

Hvor lang avstand?



offentilig vann privat avløp

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Grunneier av en av eiendommene. Stig Rune Svendsen den andre eiendommen.

Når har du planer om å bygge ut området?

Når tillatelse foreligger

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

5

Barnehage

5

Nærbutikk

3

Større arbeidsplass

5

Gang- og sykkelvei

1

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja

A Nei

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

B Ja A Nei

Beskriv

Båttrafikk

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

B Ja A Nei



Beskriv planlagt etablering

Planer om industriområde på Uttian

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

2

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei

Beskriv

ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

ikke relevant

Andre opplysninger

Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Martin Sæther



Madsvågveien 21

7270 Dyrvik

Og

Stig Rune Svendsen

Madsvågveien 26

7270 Dyrvik 25.05.18

Frøya kommune

Planavdelingen

7260 Sistranda

Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel/kystsoneplan for eiendommmen Østberg Gnr 28 Brn. 46 og Grn. 28 Brn. 34 i

Frøya kommune

Vi er grunneier til eiendommen Østberg Grn. 28 Brn 46 og Grn. 28 Brn. 34 i Frøya kommune. Eiendommene er i dag regulert til

LNF1 og brukes som boligeiendomer. Vi har følgende ønske om endringer i kommunens arealdel:

Innregulering av naust/sjøhusområde ved sjøen. Se vedlagt kartutsnitt.

Begrunnelser

Naust/sjøhusområde. I forbindelse med sjødrift ønsker vi å kunne oppbevare bruket lett tilgjengelig ved sjøen og ha mulighet til å

dra båten inn i naust/sjøhus om vinteren, i perioder med dårlig vær og i ferier, for sikker oppbevaring.

I tillegg vil en regulering til naust/sjøhusområde kunne gi grunnlag for å starte med næringsaktivitet mot fisketurisme.

Områdets topografi er slik at det nærmest er umulig med ferdsel langs sjøkanten, og det er derfor tilnærmet ingen ferdsel her. Et

naust/sjøhus vil derfor ikke komme i konflikt med allmennhetens bruk av strandsonen, men derimot ha stor betydning for vår

livskvalitet.

Med vennlig hilsen

Martin Sæther Stig Rune Svendsen

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

kartutsnitt Grn 28 Brn 46 og Grn 28 Brn. 34.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: KFNMMW Registrert 

dato:29.05.2018 

19:38:26

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Sverre Oksvold 

Dato

07.04.1974

Adresse

Stølan 21

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

41456866

E-post

sverre@oksvold.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Ann Mary Bottenvik 

Eiendommen

Stedsnavn

Stølan

Gnr

38

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Kommunal eiendom - UB 6

Hva ønskes området brukt til?

Parkeringsplass for Stølan skole

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



0

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

1

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

1

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Frøya kommune er grunneier. 

Når har du planer om å bygge ut området?

Tja

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

8

Barnehage

3

Nærbutikk

8

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

4

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

1

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

B Ja A Nei 

Beskriv

Gamle Stølan skole er overtatt av Stølan krets og brukes ofte til forskjellige arrangement - for både store og små. Parkeringsplass 
på dette området vil gjøre lekeplassen sikrere da bilene slipper å kjøre inn på skoleplassen for å parkere. 
 
Forslaget sendes inn på vegne av styreleder i Stølan krets: Ann Mary Bottenvik 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Sikker 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 



Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

1

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Parkeringsplass.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: AFZHNF Registrert 

dato:29.05.2018 

17:11:55

Antall vedlegg: 9

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Siri Fjeseth

Dato

29.05.2018

Adresse

Hushagenveien 1

Postnr

1820

Poststed

Spydeberg

Telefonnummer

41512988

E-post

sirfje@ostfoldfk.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Stølan, Staulveien 87, Uttian

Gnr

26

Bnr

20

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

S/N Sjøhus / Naust

Hva ønskes området brukt til?

S/N Sjøhus / Naust

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Området er tenkt å skulle brukes til de naustene som tidligere har stått der

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



1-2 mål

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

60-70 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Vi planlegger å restaurere og bygge opp igjen naustene samtidig som vi restaurerer småbruket. Foreløpig er uthuset ("buret") 
restaurert. Sommeren 2018 skal vi reparere låven. Så følger reparasjon av huset og naustene.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

9

Barnehage

9

Nærbutikk

9

Større arbeidsplass

9

Gang- og sykkelvei

7

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Jeg finner ikke spesielle ting registert i miljøstatus, men området omkring er definert som LNF område

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk

Turstien som går Uttian rundt ligger naturlig i terrenget, ca 20-30 meter på oversiden av naustene. Naustene ligger slik til at de 
ikke hindrer ferdsel i området, og de tilfører stien vakker utsikt ut over Staulvågen og naustområdet.



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Hvis barn skulle ferdes i turområdet, så er naustene plassert ca 300 meter fra blindvei.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 



Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei. 

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Innspill til Frøya kommune sin foreslåtte nye arealplan. 
 
Viser til sms fra Rådmann i Frøya kommune 3. april 2018 der vi henstilles om å komme med innspill til arealplanen innen fristen 
31.mai 2018 
I Frøya kommune sitt forslag til revidering av kommuneplanens arealdel, ser det ut til at naustområdet for småbruket Staulan, 
Staulveien 87, Uttian har falt ut av arealdelen, fra kartet og fra eiendommen (26/20) 
Dette er et gammelt småbruk der flere generasjoner har livnært seg av fiske og gårdsbruk, og der tilgangen til sjøen på egen 
eiendom har vært sentral for småbruket og inntektsgrunnlaget. 
Fra gamle vedlagte satellittbilder vises de tre naustene som har tilhørt området (se vedlegg). Bilder av nyere dato viser også dette 
(vedlagt 3 foto fra juli 2008). 
Planen er å restaurere og bygge opp igjen naustene som blant annet fikk hard medfart av naturkreftene for noen få år siden. 
Ei stormflo løftet det ene naustet slik at det bikket ut i vågen. Restene av dette naustet ryddet og fjernet vi omgående, slik at det 
ikke skulle være til sjenanse for forbipasserende turgåere eller skulle flyte av gårde og forurense strendene omkring. Det eneste 
som ligger igjen etter dette naustet er en planke og 3-4 panelbord fra det naustet som sto der. Denne oppryddingen gjorde vi med 
vissheten om at området i gjeldende arealplan var avmerket til plassering av naust på eiendommen. 
Naustene på eiendommen Staulan har alltid utgjort en naturlig del av området, og tilfører LNF-området og landskapet sitt 
opprinnelige og historisk verneverdige preg.  Naustene ligger plassert slik at de ikke er til hinder for ferdsel i området. Den gamle 
turstien ("Uttian rundt") går naturlig 20-30 meter inn i terrenget, på oversiden av naustene. Stien gir en vakker utsikt til Staulvågen 
og til naustområdet. 
Naustområdet på eiendommen er også nøye plassert i forhold til flo og fjære i den grunne Staulvågen og Staulosen. Vi vil derfor 
også påpeke det faktum at Staulvågen og osen er så grunn at det kun er mulig å ta seg inn og ut av vågen/osen på flo sjø. Dette 
vanskeliggjør adkomsten til naustene som ligger lenger inne i Staulosen. 
 
Som grunneiere av området, av småbruket Staulan, Uttian og av naustområdet (26/20), ber vi om at naustområdet blir oppført i 
plankartet/arealplanen slik det opprinnelig var, og slik det alltid har vært. 
Dette er for oss et svært viktig innspill til kommunen etter å ha studert forslaget til ny arealplan. 
 
På vegne av grunneierne; 
mvh Siri Fjeseth

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste
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Rådmann Svanhild Mosebakken 
Arealplanlegger Stian Aspaas Haugen 
Frøya kommune 
Frøya                                                                                                                       Spydeberg, 27.05 2018 

  

 

Innspill til Frøya kommune sin foreslåtte nye arealplan 

Viser til sms fra Rådmann i Frøya kommune 3. april 2018 der vi henstilles om å komme med 
innspill til arealplanen innen fristen 31.mai 2018 

I Frøya kommune sitt forslag til revidering av kommuneplanens arealdel, ser det ut til at 
naustområdet for småbruket Staulan, Staulveien 87, Uttian har falt ut av arealdelen, fra kartet og 
fra eiendommen (26/20) 

Dette er et gammelt småbruk der flere generasjoner har livnært seg av fiske og gårdsbruk, og der 
tilgangen til sjøen på egen eiendom har vært sentral for småbruket og inntektsgrunnlaget.  

Fra gamle vedlagte satellittbilder vises de tre naustene som har tilhørt området (se vedlegg). 
Bilder av nyere dato viser også dette (vedlagt 3 foto fra juli 2008). 

Planen er å restaurere og bygge opp igjen naustene som blant annet fikk hard medfart av 
naturkreftene for noen få år siden.  

Ei stormflo løftet det ene naustet slik at det bikket ut i vågen. Restene av dette naustet ryddet og 
fjernet vi omgående, slik at det ikke skulle være til sjenanse for forbipasserende turgåere eller 
skulle flyte av gårde og forurense strendene omkring. Det eneste som ligger igjen etter dette 
naustet er en planke og 3-4 panelbord fra det naustet som sto der. Denne oppryddingen gjorde 
vi med vissheten om at området i gjeldende arealplan var avmerket til plassering av naust på 
eiendommen. 

Naustene på eiendommen Staulan har alltid utgjort en naturlig del av området, og tilfører LNF-
området og landskapet sitt opprinnelige og historisk verneverdige preg.  Naustene ligger plassert 
slik at de ikke er til hinder for ferdsel i området. Den gamle turstien ("Uttian rundt") går naturlig 
20-30 meter inn i terrenget, på oversiden av naustene. Stien gir en vakker utsikt til Staulvågen og 
til naustområdet. 

Naustområdet på eiendommen er også nøye plassert i forhold til flo og fjære i den grunne 
Staulvågen og Staulosen. Vi vil derfor også påpeke det faktum at Staulvågen og osen er så grunn 
at det kun er mulig å ta seg inn og ut av vågen/osen på flo sjø. Dette vanskeliggjør adkomsten til 
naustene som ligger lenger inne i Staulosen. 
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Som grunneiere av området, av småbruket Staulan, Uttian og av naustområdet (26/20), ber vi 
om at naustområdet blir oppført i plankartet/arealplanen slik det opprinnelig var, og slik det 
alltid har vært. 

Dette er for oss et svært viktig innspill til kommunen etter å ha studert forslaget til ny arealplan. 

 

 

På vegne av grunneierne og med vennlig hilsen 
 

______________________________ 

Siri Fjeseth 

 











Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: I43NVE Registrert 

dato:28.05.2018 

22:20:07

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Eirik Vatn Fredagsvik

Dato

28.05.2018

Adresse

Jakobskaget 17

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

97729134

E-post

efvatne@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Gunda Jørgine Fredagsvik, Hallgeir Fredagsvik, Odin Gisle Fredagsvik, Inger Marie Fredagsvik, Tove Fredagsvik Witzøe & Gunn 
Lillian Walseth

Eiendommen

Stedsnavn

Sanden Slip og Mek Verksted

Gnr

29

Bnr

20

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Industriområde for Sanden Slip og Mek Verksted. 

Hva ønskes området brukt til?

Videre bruk og utvikling av Sanden Slip og mek verksted.



Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

1 stk. Verksted (står der i dag). 
1 stk. bod for slip (står der i dag). 
2 stk. slip (står der i dag). 
1 stk. Kai (står der i dag). 
1 stk flytebrygge --> Søkes om å settes ut. 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

3065,20 (http://seeiendom.no som ref.) 

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

150 meter

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Eiere er: 
Gunda Jørgine Fredagsvik --> 120730 
Tove Fredagvik Witzøe --> 181061 
Gunn Lillan Walseth --> 270651 
Hallgeir Fredagsvik --> 021155 
Odin Gisle Fredagsvik --> 231060 
Inger Marie Fredagsvik --> 146049

Når har du planer om å bygge ut området?

Planlegger å legge ut flytebryggen så raskt som mulig etter at søknaden forhåpentligvis blir godkjent. 

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

7

Barnehage

1

Nærbutikk

6

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

2

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?



A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

B Ja A Nei 

Beskriv

Frøya Fryseri industri område og Nesodden hvor det er en del båttrafikk.

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

B Ja A Nei 

Beskriv planlagt etablering

Det er planer om nytt industriområde på Uttian, det blir da rett over fjorden. 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv



Dette er da på Nesset, og der har det i mange år vært søkt om gang og sykkelvei. Vår søknad vil ikke bli berørt av dette 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei, vi kan ikke se at der noe spesielt, da leia der flytebryggen er tenkt er det en 5 knopp sone samt at leia er skjermet for vind og 
bølger. 

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Det søkes da om å få tillatelse til å legge ut en flytebrygge på 12 meter for utvidelsen av virksomheten Sanden Slip og mek 
verksted. 
Flytebryggen er da tenkt som venteplass for båter som skal inn og ut av slipen. 
Den kaien som ligger der i dag er liten og har kun plass til en båt og er generelt uegnet for båter å ligge der. Det begrenser da 
muligheten for videre utvikling av virksomheten Sanden Slip og mek. verksted. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Sanden slip og mek verksted.jpg
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