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Saknr: 184/17 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

21.11.2017 

Arkivsaksnr: 

17/2561 

Sak nr: 

184/17 

Saksbehandler: 

Arvid Hammernes 

Arkivkode: 

Q10 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

184/17 Formannskapet 21.11.2017 

/ Kommunestyret  

 

FLATVALVEIEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune godkjenner foreliggende forslag til kjøpekontrakt fra Sør-Trøndelag fylkeskommune 

ved Statens vegvesen Region midt for erverv av grunn på Nabeita, eiendommen gnr. 8, bnr. 167, i 

forbindelse med Fv. 716 gang- og sykkelveg, prosjektet Flatvalveien. 

 

Erstatningen føres på prosjekt Tomtesalg, prosjektnr. 551332.   

 

Vedlegg: 

Brev fra Statens vegvesen av 27.10.17 

Forslag til kjøpekontrakt og kart 

 

Saksopplysninger:   

Sør-Trøndelag fylkeskommune ved Statens vegvesen Region midt har kommet med forslag til kjøpekontrakt for 

erverv av kommunal grunn på Nabeita, eiendommen gnr. 8, bnr. 167, i forbindelse med Fv. 716 gang- og 

sykkelveg, prosjektet Flatvalveien.   

 

Forslag til kjøpekontrakt og kart er vedlagt innkallingen.  

Areal som er regulert til vegformål er skravert «permanent».  Det bes i tillegg om midlertidig erverv av 

anleggsbelte på 5 m, og dette er skravert «midlertidig». 

 

Følgende erstatning tilbys: 

Næringstomt (i kartet åpen fastmark): 80 kr/m2 

Veggrunn (i kartet samferdsel og bebygd): 1 kr/m2 

Midlertidig erverv/anleggsbelte: 1 kr/m2 

 

Total erstatning er beregnet til kr 67.941,-.   

Det fremkommer slik: 

Veggrunn (samferdsel/bebygd): kr 1,- x 150 m2 = kr 150,- 

Næringstomt (åpen fastmark): kr 80,- x 841 m2 = kr 67.280,- 

Midlertidig erverv: kr 1,- x 511 m2 =   kr 511,- 

 

Ovennevnte erstatningsbeløp er foreløpig.  Kjøper vil utbetale et delbeløp på kr 50.000,- når kontrakten er 

underskrevet av begge parter.  Den endelige erstatningen beregnes og en eventuell resterstatning utbetales når 

arealet er endelig oppmålt. 

   

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at forslag til kjøpekontrakt godkjennes. 

 

 



Saknr: 185/17 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

21.11.2017 

Arkivsaksnr: 

17/1833 

Sak nr: 

185/17 

Saksbehandler: 

Jomar Finseth 

Arkivkode: 

L83 

Gradering: 

Unntatt offentlighet Ofl §13 jf. fvl 

§13 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

185/17 Formannskapet 21.11.2017 

 

TOMTEERVERV I FORBINDELSE MED MORGENDAGENS OMSORG  

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Arvid Hammernes Arkiv: Q10  

Arkivsaksnr.: 17/2561    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FORSLAG TIL KJØPEKONTRAKT FOR ERVERV AV KOMMUNAL GRUNN, 

GNR. 8, BNR. 167, FV. 716 GANG- OG SYKKELVEG, PROSJEKTET 

FLATVALVEIEN   

 

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune godkjenner foreliggende forslag til kjøpekontrakt fra Sør-Trøndelag 

fylkeskommune ved Statens vegvesen Region midt for erverv av grunn på Nabeita, 

eiendommen gnr. 8, bnr. 167, i forbindelse med Fv. 716 gang- og sykkelveg, prosjektet 

Flatvalveien. 

 

Erstatningen føres på prosjekt Tomtesalg, prosjektnr. 551332.   

 

 

Vedlegg: 

Brev fra Statens vegvesen av 27.10.17 

Forslag til kjøpekontrakt og kart 

 

Saksopplysninger:   

Sør-Trøndelag fylkeskommune ved Statens vegvesen Region midt har kommet med forslag til 

kjøpekontrakt for erverv av kommunal grunn på Nabeita, eiendommen gnr. 8, bnr. 167, i 

forbindelse med Fv. 716 gang- og sykkelveg, prosjektet Flatvalveien.   

 

Forslag til kjøpekontrakt og kart er vedlagt innkallingen.  

Areal som er regulert til vegformål er skravert «permanent».  Det bes i tillegg om midlertidig 

erverv av anleggsbelte på 5 m, og dette er skravert «midlertidig». 

 

Følgende erstatning tilbys: 

Næringstomt (i kartet åpen fastmark): 80 kr/m2 

Veggrunn (i kartet samferdsel og bebygd): 1 kr/m2 

Midlertidig erverv/anleggsbelte: 1 kr/m2 

 

Total erstatning er beregnet til kr 67.941,-.   

Det fremkommer slik: 

Veggrunn (samferdsel/bebygd): kr 1,- x 150 m2 = kr 150,- 

Næringstomt (åpen fastmark): kr 80,- x 841 m2 = kr 67.280,- 

Midlertidig erverv: kr 1,- x 511 m2 =   kr 511,- 



 

Ovennevnte erstatningsbeløp er foreløpig.  Kjøper vil utbetale et delbeløp på kr 50.000,- når 

kontrakten er underskrevet av begge parter.  Den endelige erstatningen beregnes og en 

eventuell resterstatning utbetales når arealet er endelig oppmålt. 

   

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at forslag til kjøpekontrakt godkjennes. 
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