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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

134/19 Formannskapet 17.09.2019 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.09.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 03.09.19 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 03.09.19 
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Avgjørelse i sak om sakskostnadskrav - omgjøring av kommunalt stansingsvedtak - Frøya vindkraftverk 

Avkastningsrapport Frøya Kommune august 2019 

Notat vedrørende befaring innenfor Frøya vindpark sitt utbyggingsområde 22.08.19 
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52/19 Kommunestyret 11.04.2019 

136/19 Formannskapet 17.09.2019 

/ Kommunestyret  

 

FRØYA VINDKRAFTVERK - HØRING AV SØKNAD OM ENDRING AV DETALJPLAN OG 

SØKNAD OM ETABLERING AV VINDMÅLEMAST OG RADIOLINJEMAST  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune har ingen merknader til endringssøknaden slik den foreligger. Slik endringene er 

presentert, framstår endringene som bedre løsninger for naturmangfold, massebalanse og 

landskapstilpasning. 

 

Videre har Frøya kommune ingen merknader til oppføring av vindmålemaster og radiolinjemast som 

omsøkt. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 11.04.2019 sak 52/19 

 

Vedtak: 

Frøya kommune gir følgende uttalelse som klage på MTA-vedtaket: 

 

● Frøya kommune fastholder at valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor 

endring av tiltaket, som vil gi negative konsekvenser når det gjelder bl.a. synlighet og naturmangfold. 

Kommunestyret i Frøya kommune fastholder derfor at omsøkt høyde på vindturbinene ikke 

godkjennes, og at NVE kun tillater høyder i tråd med tidligere kommuniserte planer  

● Frøya kommune fastholder at plasseringen av turbin 1,2,3,4 og 5 tillates ikke, men flyttes vekk fra 

området nord-vest i konsesjonsområdet, slik at de blir stående mellom reirhylle og næringssøkområdet 

for hubropar. Dette begrunnes med at antallet turbiner er redusert til 14 og en kan unngå en utbygging 

i det viktige naturområdet Røssvassmyra og redusere kollisjonsfare for hubro ved at gjennomflygning 

til fødesøksområdene reduseres. 

 

● Frøya kommune ber NVE sikre at konsekvensene av de foreslåtte endringene av møllehøyde og 

turbinstørrelse utredes og behandles i samsvar med forskrift om konsekvensutredning. 

 

● I tabell 7.4 fjerde punkt, om perioder for anleggsarbeid for disse to turbinene, kreves det derfor ikke 

noen hensyn. Formuleringer som så langt det er mulig er uklare retningslinjer. Forstyrrelser i 

hekkeperiode for hubro skal unngås. 
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              Forstyrrelser av hubro i hekkeperioden 31.01 til 1.10 skal ikke forekomme. 

 

● Turbin 7 flyttes slik at det ikke kommer i konflikt med områdene utenfor det opprinnelige 

konsesjonsområdet. 

 

● Frøya kommune mener det er kritikkverdig av NVE å ikke avvente endelig behandling av detaljplan/ 

MTA inntil folkeavstemning var avholdt. 

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 11.04.19: 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Sv: 

 

Frøya kommune gir følgende uttalelse som klage på MTA-vedtaket: 

 

● Frøya kommune fastholder at valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor 

endring av tiltaket, som vil gi negative konsekvenser når det gjelder bl.a. synlighet og naturmangfold. 

Kommunestyret i Frøya kommune fastholder derfor at omsøkt høyde på vindturbinene ikke 

godkjennes, og at NVE kun tillater høyder i tråd med tidligere kommuniserte planer  

● Frøya kommune fastholder at plasseringen av turbin 1,2,3,4 og 5 tillates ikke, men flyttes vekk fra 

området nord-vest i konsesjonsområdet, slik at de blir stående mellom reirhylle og næringssøkområdet 

for hubropar. Dette begrunnes med at antallet turbiner er redusert til 14 og en kan unngå en utbygging 

i det viktige naturområdet Røssvassmyra og redusere kollisjonsfare for hubro ved at gjennomflygning 

til fødesøksområdene reduseres. 

 

● Frøya kommune ber NVE sikre at konsekvensene av de foreslåtte endringene av møllehøyde og 

turbinstørrelse utredes og behandles i samsvar med forskrift om konsekvensutredning. 

 

● I tabell 7.4 fjerde punkt, om perioder for anleggsarbeid for disse to turbinene, kreves det derfor ikke 

noen hensyn. Formuleringer som så langt det er mulig er uklare retningslinjer. Forstyrrelser i 

hekkeperiode for hubro skal unngås. 

            Forstyrrelser av hubro i hekkeperioden 31.01 til 1.10 skal ikke forekomme. 

 

● Turbin 7 flyttes slik at det ikke kommer i konflikt med områdene utenfor det opprinnelige 

konsesjonsområdet. 

 

● Frøya kommune mener det er kritikkverdig av NVE å ikke avvente endelig behandling av detaljplan/ 

MTA inntil folkeavstemning var avholdt. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.04.2019 sak 65/19 

 

Vedtak: 

Frøya kommune gir følgende uttalelse som klage på MTA-vedtaket: 

 

 Frøya kommune fastholder at valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor 

endring av tiltaket, som vil gi negative konsekvenser når det gjelder bl.a. synlighet og naturmangfold. 

Kommunestyret i Frøya kommune fastholder derfor at omsøkt høyde på vindturbinene ikke 

godkjennes, og at NVE kun tillater høyder i tråd med tidligere kommuniserte planer  
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 Frøya kommune fastholder at plasseringen av turbin 1 og 2 ikke skal tillates. Hensynet til den utsatte 

hubro-bestanden på Frøya og hensynet til Røssvassmyras sårbarhet kan ikke tilsidesettes 

 

 Frøya kommune mener det er kritikkverdig av NVE å ikke avvente endelig behandling av detaljplan/ 

MTA inntil folkeavstemning var avholdt 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.02.2019 sak 13/19 

 

Vedtak: 

Kommunestyret i Frøya ønsker å forsterke høringsuttalelsen i K-sak 166/18, datert 13.12.2018 og oversender 

NVE følgende tilleggsuttalelse:  

  

Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket, som vil gi negative 

konsekvenser når det gjelder bl.a. synlighet og naturmangfold. Kommunestyret i Frøya kommune krever derfor 

at omsøkt høyde på vindturbinene ikke godkjennes, og at NVE tillater høyder i tråd med tidligere 

kommuniserte planer. 

   

Vedtatt med 13 mot 9 stemmer. 

 

Frøya kommune ber NVE sikre at konsekvensene av de foreslåtte endringene av møllehøyde og turbinstørrelse 

utredes og behandles i samsvar med forskrift om konsekvensutdredning. 

 

Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA eller NEI til 

vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. NVE bes om å avvente endelig behandling av 

detaljplan/ MTA inntil folkeavstemning er avholdt. 

 

Enstemmig. 

  

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.02.19: 

 

Kristin Furunes Strømskag erklærte seg inhabil da hun er involvert med saksbehandlingen i saken. 

Kjartan Ervik tiltrer møtet under behandling av saken. 

 

Følgende forslag til tilegg i vedtak ble fremmet av Ap og Sv: 

 

Frøya kommune ber NVE sikre at konsekvensene av de foreslåtte endringene av møllehøyde og turbinstørrelse 

utredes og behandles i samsvar med forskrift om konsekvensutdredning. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets innstilling: 

 

Kommunestyret i Frøya ønsker å forsterke høringsuttalelsen i K-sak 166/18, datert 13.12.2018 og oversender 

NVE følgende tilleggsuttalelse:  

  

Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket, som vil gi negative 

konsekvenser når det gjelder bl.a. synlighet og naturmangfold. Kommunestyret i Frøya kommune krever derfor 

at omsøkt høyde på vindturbinene ikke godkjennes, og at NVE tillater høyder i tråd med tidligere 

kommuniserte planer. 

  

Vedtatt med 13 mot 9 stemmer avgitt av H, V, Sp og Frp. 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 
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Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA eller NEI til 

vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. NVE bes om å avvente endelig behandling av 

detaljplan/ MTA inntil folkeavstemning er avholdt. 

 

Enstemmig. 

 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av H, V, Sp og Frp: 
 

1. Kommunestyret ber rådmannen om å utforme et brev til tiltakshaver av den planlagte vindmølleparken, der 

det orienteres om at vindmøller med samlet høyde på 180 meter og turbinstørrelse på 4,3 MW vil kreve 

planendring/ny dispensasjon fra kommuneplanens arealdisponering til LNF-formål, og at dispensasjon 

innvilget 10.03.2016 ikke gir rett til å etablere annet en det anlegget som var beskrevet i konsesjonssøknad fra 

mars 2012 og NVEs konsesjonsvedtak fra 2012. 

 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å sendte NVE et brev i samsvar med ovennevnte strekpunkt. 

 

3. Kommunestyret legger til grunn at kommunens dispensasjonsvedtak av 10.03.16 faller bort etter 3 år, hvis 

ikke anleggsarbeidene for dispensasjonspliktige tiltak i det kartfestede konsesjonsområdet er igangsatt innen 

utløpet av treårsfristen. 

 

Falt med 9 mot 13 stemmer avgitt av Ap og Sv. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.02.2019 sak 26/19 

 

Vedtak: 

Kommunestyret i Frøya ønsker å forsterke høringsuttalelsen i K-sak 166/18, datert 13.12.2018 og oversender 

NVE følgende tilleggsuttalelse:  

  

Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket, som vil gi negative 

konsekvenser når det gjelder bl.a. synlighet og naturmangfold. Kommunestyret i Frøya kommune krever derfor 

at omsøkt høyde på vindturbinene ikke godkjennes, og at NVE tillater høyder i tråd med tidligere 

kommuniserte planer. 

  

Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA eller NEI til 

vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. NVE bes om å avvente endelig behandling av 

detaljplan/ MTA inntil folkeavstemning er avholdt. 

  

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer 

 

 

Formannskapets behandling i møte 26.02.19: 

 

 

Rådmanns forslag: 

 

Kommunestyret i Frøya ønsker å forsterke høringsuttalelsen i K-sak 166/18, datert 13.12.2018 og oversender 

NVE følgende tilleggsuttalelse:  

 

«Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket. Kommunestyret i Frøya 

kommune henstiller derfor NVE å pålegge tiltakshaver endring av planlagt vindmøllehøyde, slik at høyden er i 

tråd med tidligere kommuniserte planer» 

 

Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA eller NEI til 

vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. Frøya kommune oversender resultatet til NVE så raskt 

dette foreligger. 

 

Falt enstemmig. 
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Følgende forslag til vedtak ble fremmet av V, H, Sp og Frp: 

 

1.  Formannskapet instruerer rådmannen om å utforme et brev til tiltakshaver av den planlagte 

vindmølleparken, der det orienteres om at vindmøller med samlet høyde på 180 meter og 

turbinstørrelse på 4,3 MW vil kreve planendring/ny dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdisponering til LNF-formål, og at dispensasjon innvilget 10.03.2016 ikke gir rett til å etablere 

annet en det anlegget som var beskrevet i konsesjonssøknad fra mars 2012 og NVEs konsesjonsvedtak 

fra 2012. 

 

 

2.  Formannskapet instruerer rådmannen om å sendte NVE et brev i samsvar med ovennevnte strekpunkt. 

 

 

3.  Formannskapet legger til grunn at kommunens dispensasjonsvedtak av 10.03.16 faller bort etter 3 år, 

hvis ikke anleggsarbeidene for dispensasjonspliktige tiltak i det kartfestede konsesjonsområdet er 

igangsatt innen utløpet av treårsfristen. 

 

4.  Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA eller 

NEI til vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. Frøya kommune oversender resultatet 

til NVE så raskt dette foreligger.Vi ber om at NVE avventer behandlingen til etter folkeavstemningen. 

 

Falt med 4 mot 3 avgitt av Ap. 

 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap: 

 

Kommunestyret i Frøya ønsker å forsterke høringsuttalelsen i K-sak 166/18, datert 13.12.2018 og oversender 

NVE følgende tilleggsuttalelse:  

  

Valget av vindturbiner, som gir en høyde på 180 meter, er en stor endring av tiltaket, som vil gi negative 

konsekvenser når det gjelder bl.a. synlighet og naturmangfold. Kommunestyret i Frøya kommune krever derfor 

at omsøkt høyde på vindturbinene ikke godkjennes, og at NVE tillater høyder i tråd med tidligere 

kommuniserte planer. 

  

Frøya kommune har i tillegg vedtatt ny folkeavstemning i K-sak 03/19, datert 31.01.2019, JA eller NEI til 

vindkraftverk på Frøya. Denne gjennomføres 02.04.19. NVE bes om å avvente endelig behandling av 

detaljplan/ MTA inntil folkeavstemning er avholdt. 

  

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av V, H, Sp og Frp. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 13.12.2018 sak 166/18 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre tilrår Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) med detaljplan for Frøya vindkraftverk 

med følgende endringer: 

 

1. Det skal utarbeides en ROS-analyse som kartlegger tidsperioden når myke trafikanter er særlig utsatt 

på veistrekningen FV 714 Nordhammarvika – Nabeita skole – Frøya vindkraftverk. Dette skal danne 

grunnlag for detaljplan for transport av utstyr. Det skal settes en tidsfrist for når utjevnede fartshumper 

ved Nabeita oppvekstsenter skal tilbakeføres.  

 

 

2. Kommunen ønsker at man ser på muligheten for å utarbeide turstier i tilknytning til endepunktene for 

internveiene, slik at man oppnår flere rundløypemuligheter og da sannsynligvis større bruk av området 
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i et folkehelseperspektiv. Tilrettelegging av turstier med rundløypemulighet vil også bidra til å lede 

turgåing til ønskede områder. 

 

 

3. Kommunen skal delta i drøftinger om plassering av masseuttak og deponi, da dette kan ha innvirkning 

på elementer tilliggende miljørettet helsevern som støy mv. 

 

4. Plasseringen av turbin 1,2,3,4 og 5 tillates ikke, men flyttes vekk fra området nord-vest i 

konsesjonsområdet, slik at de ikke blir stående mellom reirhylle og næringssøkområde for hubropar. 

Dette begrunnes med at antallet turbiner er redusert til 14 og en kan unngå en utbygging i det viktige 

naturområdet Røssvassmyra og redusere kollisjonsfaren for hubro ved at gjennomflyging til 

fødesøksområdene reduseres. 

 

5. I tabell 7.4, fjerde punkt, om perioder for anleggsarbeid for disse to turbinene, kreves det derfor ikke 

noen hensyn. Formuleringer som så langt det er mulig er uklare retningslinjer. Forstyrrelser i 

hekkeperiode for hubro skal unngås.  

Forstyrrelser av hubro I hekkeperioden 31.01 til 1.10 skal ikke forekomme. 

 

 

6. Følgende tiltak/revidering av tiltak tas inn i tabell 10: Tiltak friluftsliv:  

 

 Et avtalt antall tilrettelagte rasteplasser/gapahuk/utkikkspunkt i området skal opparbeides 

av utbygger. Plassering og utforming skjer i samarbeid med kommunen og/eller frivillige 

organisasjoner.  

 

 Utbygger skal opparbeide en offentlig tilgjengelig parkeringsplass for et visst antall biler 

ved innkjøringen til konsesjonsområdet. 

 

 Tidligere forslag om utleieordning for sykler i området for vindkraftverk tas inn i planen 

igjen. 

 

 

7. Avbøtende tiltak utvides slik at alle naboer kommer under tillatt grense for skyggekast (< 8 timer/år).  

 

 

8. Fylkeskommunen skal utføre oppmerking av kulturminnet Tomasvatnet 1 med sikringssone før 

anleggsstart. 

 

Enstemmig. 

 

9. Turbin 7 flyttes slik at sveipearealet ikke kommer i konflikt med områdene utenfor det opprinnelige 

konsesjonsområdet. 

 

Vedtatt med 21 mot 2 stemmer 

 

 

Alternativt: 

 

Frøya kommune er bekymret for de negative effektene av den planlagte vindkraftutbyggingen, særlig ved at 

størrelsen på vindturbinene har økt fra den opprinnelige navhøyden på 84 meter til 112 meter. De økonomiske 

tilpasningene vil bety økt kollisjonsfare og økt «fangstareal» for fugl, og økt synlighet og skyggekast for 

omgivelsene. 

 

Vedtatt med 18 mot 3 stemmer 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 13.12.18: 
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Rep. Kristin Strømskag erklærte seg inhabil som tjenestemann. 

 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Sv og Sp: 

I første rekke: 

 

Frøya kommune vil ikke tilrå den framlagte MTA med detaljplan for Frøya vindkraftverk, og er av den 

oppfatning at de foreslåtte endringen bare innebærer praktiske og økonomiske hensyn tatt av utbyggeren på 

bekostning av natur- og miljøkvalitetene i og utenfor konsesjonsområdet. Frøya kommune ber 

konsesjonsinnehaveren forholde seg til de opprinnelige planene, med maksimal navhøyde på 84 meter på 

vindmøllene. 

 

Falt med 10 mot 12 stemmer avgitt av Frp. H, V, Sp og Sv. 

 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Sv og Ap: 

 

Alternativt: 

 

Frøya kommune er bekymret for de negative effektene av den planlagte vindkraftutbyggingen, særlig ved at 

størrelsen på vindturbinene har økt fra den opprinnelige navhøyden på 84 meter til 112 meter. De økonomiske 

tilpasningene vil bety økt kollisjonsfare og økt «fangstareal» for fugl, og økt synlighet og skyggekas for 

omgivelsene. 

 

Vedtatt med 19 mot 3 stemmer avgitt av Pål Terje Bekken, Ann Kristin Kristoffersen og Helge Borgen. 

 

Tillegg i pkt 4: 

Plasseringen av turbin 1,2,3,4 og 5. 

Dette begrunnes med at antallet turbiner er redusert til 14 og en kan unngå en utbygging I det viktige 

naturområdet Røssvassmyra og redusere kollisjonsfaren for hubro ved at gjennomflyging til fødesøksområdene 

reduseres. 

 

Enstemmig. 

 

Tillegg pkt 5: 

Forstyrrelser av hubro I hekkeperioden 31.01 til 1.10 skal ikke forekomme. 

 

Enstemmig. 

 

Nytt punkt: 

Turbin 7 flyttes slik at sveipearealet ikke kommer i konflikt med områdene utenfor det opprinnelige 

konsesjonsområdet. 

 

Vedtatt med 19 mot 2 stemmer avgitt av Sv og Sp. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.12.2018 sak 192/18 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre tilrår Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) med detaljplan for Frøya vindkraftverk 

med følgende endringer: 

 

1. Det skal utarbeides en ROS-analyse som kartlegger tidsperioden når myke trafikanter er særlig utsatt 

på veistrekningen FV 714 Nordhammarvika – Nabeita skole – Frøya vindkraftverk. Dette skal danne 

grunnlag for detaljplan for transport av utstyr. Det skal settes en tidsfrist for når utjevnede fatshumper 

ved Nabeita oppvekstsenter skal tilbakeføres.  
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2. Kommunen ønsker at man ser på muligheten for å utarbeide turstier i tilknytning til endepunktene for 

internveiene, slik at man oppnår flere rundløypemuligheter og da sannsynligvis større bruk av området 

i et folkehelseperspektiv. Tilrettelegging av turstier med rundløypemulighet vil også bidra til å lede 

turgåing til ønskede områder. 

 

3. Kommunen skal delta i drøftinger om plassering av massetak og deponi, da dette kan ha innvirkning 

på elementer tilliggende miljørettet helsevern som støy mv. 

 

4. Plasseringen av turbin nr. 1 og 2 tillates ikke, men flyttes vekk fra området nord-vest i 

konsesjonsområdet, slik at de ikke blir stående mellom reirhylle og næringssøkområde for hubropar. 

Dette begrunnes med at antallet turbiner er redusert til 14, og det er mulig å unngå Røssvasmyra 

innenfor konsesjonsområdet.  

 

5. I tabell 7.4, fjerde punkt, om perioder for anleggsarbeid for disse to turbinene, kreves det derfor ikke 

noen hensyn. Formuleringer som så langt det er mulig er uklare retningslinjer. Forstyrrelser i 

hekkeperiode for hubro skal unngås.  

 

6. Følgende tiltak/revidering av tiltak tas inn i tabell 10: Tiltak friluftsliv:  

 

 Et avtalt antall tilrettelagte rasteplasser/gapahuk/utkikkspunkt i området skal opparbeides 

av utbygger. Plassering og utforming skjer i samarbeid med kommunen og/eller frivillige 

organisasjoner.  

 

 Utbygger skal opparbeide en offentlig tilgjengelig parkeringsplass for et visst antall biler 

ved innkjøringen til konsesjonsområdet. 

 

 Tidligere forslag om utleieordning for sykler i området for vindkraftverk tas inn i planen 

igjen. 

 

7. Avbøtende tiltak utvides slik at alle naboer kommer under tillatt grense for skyggekast (< 8 timer/år).  

 

8. Fylkeskommunen skal utføre oppmerking av kulturminnet Tomasvatnet 1 med sikringssone før 

anleggsstart. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1 Høringsbrev fra NVE, datert 28.08.2019 

2 Sidetak 4 

3 Tverrsnitt sidetak 2 

4 Skygge 

5 MTA – revidert utlegg 

6 Søknad fra TrønderEnergi datert 20.08.2019 

7 Oversikt sidetak 

8 Snitt massetak 8 

9 Søknad fra TrønderEnergi om målemast/radiolinjemast, datert 20.08.2019 

10 Tverrsnitt sidetak 4 

11 Oversikt sidetak 3 

12 Tverrsnitt sidetak 3 

13 Sidetak 2 
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14 Drawing issue sheet 

15 Decibel – main Result 

16 Miljørapport, Multiconsult 

 

Saksopplysninger:   

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad om endring av arealbruksgrense, nye 

turbinplasseringer, plan for massetak og søknad om oppsetting av vindmålemaster og radiolinjemast fra 

TrønderEnergi Vind for Frøya vindkraftverk.  

 

Søknadene er sendt ut på høring til aktuelle parter. Frøya kommune har fått utsatt høringsfristen til 30.09.2019. 

  

NVE opplyser i epost datert 09.09.2019 at: etter at den ordinære høringsfristen har gått ut, av hensyn til 

fremdriften i prosjektet tar sikte på å godkjenne justeringene av veitraseen til turbinpunkt 11 og til 

turbinpunktene 6 og 8. Disse justeringene har bakgrunn i bedre landskapstilpasning og gjennomførte 

planteregistreringer. Vi avventer kommunens uttalelse for behandling av de øvrige justeringene (bl.a. flytting 

av turbinpunkter, oppstillingsplasser og tilhørende veier).  

 

Søknad om endring av arealbruksgrense, nye turbinplasseringer og plan for massetak  

I OEDs klageavgjørelse av 06.06.2019 vedrørende godkjenning av detaljplan/MTA for Frøya vindkraftverk er 

det satt krav om flytting av turbin 1, justering av plassering av turbin 2 og 7, samt krav om alternativ 

adkomstvei til turbin 3. Videre har NVE i sin godkjenning av 28.03.2019 satt vilkår om at massetak/sidetak 

skal detaljeres og godkjennes av NVE. Det er også satt vilkår om det som grunnlag for videre optimalisering 

skal gjennomføres registrering, og eventuell merking, av utvalgte plantelokaliteter.  

 

Det fremgår av søknaden at TrønderEnergi har gjort en ny gjennomgang av veitraseer og oppstillingsplasser for  

å ta hensyn til NVEs og OEDs vilkår. Arbeidet er gjort i samråd med entreprenør, landskapsarkitekt og 

miljørådgiver. Som en følge av vurderinger av landskapstilpasning av veilinje og massetak, massebalanse, 

veilengde, naturforhold og utførte planteregistreringer, er det gjort noen justeringer i forhold til vedtatt 

detaljplan. Endringene fremgår av søknadene og medfølgende vedlegg. Det er gjennomført nye støy- og 

skyggekasteregninger med de nye turbinplasseringene, rapportene fra disse beregningene er vedlagt.  

 

Søknad om oppsetting av vindmålemaster og radiolinjemast  

Vindmålemaster og radiolinjemast er nødvendig hjelpeanlegg for vindkraftverket bl.a. for 

registrering av vindforhold og for kontroll og oppfølging av produksjonsdata, samt 

kommunikasjon mellom vindkraftverket og omverdenen.  

 
I godkjent detaljplan/MTA er det beskrevet at det vil bli etablert permanente og midlertidige vindmålemaster. 

Behovet for dette er nå nærmere avklart og det søkes om å etablere 7 midlertidige vindmålemaster i løpet av 

september 2019. Fire master skal monteres på turbinpunkter (turbinpunkt 3, 4, 9 og 10) og skal fjernes før 

turbinene er installert i 2020. De andre tre skal brukes som referansemaster (mast 1, 2 og 3 i vedlagte kart) og 

er forventet å være i drift opp til 2 år.  

 
Masteposisjonene er vist i vedlagt kart. Mastene vil plasseres pluss/minus 30 meter fra angitt punkt. Endelig 

posisjon vil bestemmes ut fra grunnforholdenes beskaffenhet, og vil først kunne besluttes etter en detaljert 

befaring av området. Generelt vil det velges et eksponert og relativt flatt område med berg i dagen. Dette gjør at 

inngrepene blir minimert. Dersom det er vanskelig å finne egnet berg i dagen vil det måtte gjøres enkle 

gravearbeider ved bardunenes fundamenter.  

Vindmålemastene vil bestå av seksjonerte enheter som bygges til 110 m mastehøyde og som barduneres i tre 

retninger ved bruk av fjellforankringer. Det vil bli montert bommer i toppen for installasjon av 

måleinstrumenter. Total høyde blir derfor 112 m. På de ytterste bardunene vil det bli montert fugleavvisere for 

å redusere risiko for fuglekollisjoner. 

 

Mastemateriell vil bli fløyet inn med helikopter for dermed å redusere belastningen på terrenget. Bruk av 

motorisert materiell skal benytte gjeldende/planlagte veitraséer inn i/ut av og innenfor planområdet. Det vil 

ikke bli benyttet terrenggående transport av materiell eller personell til master som etableres veiløst. Mastene 

vil bli instrumentert med godkjente hinderlys, og vil registreres i Nasjonalt register for luftfartshindre.  
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Strømforsyning til mastene vil bli sikret gjennom bruk av solcelleanlegg og batterier.  

Etablering av vindmålemastene vil ikke medføre vesentlige negative virkninger for miljø eller andre 

samfunnsinteresser. Det er sikret at avstanden mellom potensiell hekkeplass for hubro og målemast(er) ikke er 

kortere enn avstanden til de nærmeste turbinposisjonene.  

 

Radiolinjemast  

Radiolinjemast er nødvendig hjelpeanlegg for vindkraftverket og vil bidra til kommunikasjon mellom 

vindkraftverket og omverdenen. Det vil bli etablert en permanent ca 30 meter høy mast i nærheten av området 

for servicebygg/transformatorstasjon. Videre vil det bli bygget en ca. 100 meter lang permanent vei til masten 

fra adkomstveien til vindparken. Det vil etableres kommunikasjon/strøm i veiskulder. Det vil også etableres en 

enkel driftshytte ved masten.  

 

Vurdering: 

 

Godkjent MTA/detaljplan for Frøya vindkraftverk legges til grunn for planlegging, installasjon og drift av 

mastene. Leverandør vil lage et miljøoppfølgingsprogram (MOP) hvor krav og vilkår i MTA følges opp.  

 

Frøya kommune har ingen merknader til endringssøknaden slik den foreligger. Slik endringene er presentert, 

framstår endringene som bedre løsninger for naturmangfold, massebalanse og landskapstilpasning. 

 

Videre har Frøya kommune ingen merknader til oppføring av vindmålemast og radiolinjemast som omsøkt. 

 

Frøya kommune merker seg at det i løpet av utbyggingsperioden har blitt forbedringer i prosjektet med hensyn 

til naturmangfold, massebalanse og landskapstilpasning.  
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TV-AKSJONEN NRK 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune bevilger kr 25 000 til årets tv-aksjon som støtter organisasjonen CARE. 

Tilskuddet tas fra reserverte tilleggsbevilgninger. Saldo på denne poster er pr. 11.9.2019 kr. 70 000.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.05.2019 sak 96/19 

 

Vedtak: 

Komiteen for TV-aksjonen 2019 settes sammen slik: 

Varaordfører – leder 

Opposisjonen – medlem 

Frivilligsentralen 

Frøya Ungdomsråd 

Roger Antonsen – oppvekst Knut Arne Strømøy - administrasjonen 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Saksopplysninger:   

Årets tv-aksjon støtter innsamlingen til organisasjonen CARE som er en politisk og nøytral 

hjelpeorganisasjon som jobber for å redde liv, bekjempe fattigdom og oppnå sosial rettferd. Care jobber 

med de underliggende årsakene til fattigdom og investerer i de aller fattigste. Som oftest kvinner. 

CARE viktigste metode for å bekjempe fattigdom er spare- og lånegrupper. Disse fungerer litt som en 

sparebank, der medlemmene går sammen i grupper, blir enige om reglene og sparer og låner av felles 

midler. Dette skaper større trygghet, og det gir tilgang til kreditt som kan brukes til å investere i egen 

arbeidsplass. 

 

 

Vurdering: 
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Årets tv-aksjon støtter innsamlingen til organisasjonen CARE som er en politisk og nøytral 

hjelpeorganisasjon som jobber for å redde liv, bekjempe fattigdom og oppnå sosial rettferd. Care jobber 

med de underliggende årsakene til fattigdom og investerer i de aller fattigste. Som oftest kvinner. 

CARE viktigste metode for å bekjempe fattigdom er spare- og lånegrupper. Disse fungerer litt som en 

sparebank, der medlemmene går sammen i grupper, blir enige om reglene og sparer og låner av felles 

midler. Dette skaper større trygghet, og det gir tilgang til kreditt som kan brukes til å investere i egen 

arbeidsplass. 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: Kr. 45 000. 
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UNGDOMSKAFE - MATPENGER  

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune bevilger kr. 8 000 til Frøya ungdomsbase. Formålet er gratis middag en dag i uka ut 

2019. Midlene tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.  

Fra 2020 legges penger til varm mat inn med helårsvirkning i budsjettet, dette utgjør kr. 20 000. pr år. 

Saldo på reserverte tilleggsbevillinger er pr 11.09.19 kr 70 000,- 
 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har mottatt en henvendelse fra FUR og Frøya ungdomsbase om tilskudd til bidrag for å 

servere en gratis middag i uken. I henvendelsen heter det: 

 

Hei vi i FUR hat hatt møte med ungdomsbasen på Frøya. 

De har ikke lenger mulighet til å tilby gratis middag på onsdager til besøkende, dette trekker ned 

tilbudet og antall besøkende. 

Ungdomsbasen har vært et utrolig bra ungdomstilbud blant ungdommen og blitt jevnlig besøkt. 

De/vi ønsker å be Frøya kommune om støtte til gratis middag en dag i uka. 

Budsjettforslaget vi kom fra til er kr. 2 000 i måneden, altså kr. 500 pr. onsdag. 

Ferier trekkes fra. 

Hvordan stiller kommunen seg til dette? 

Mvh Fur & Frøya ungdomsbase. 

 

Vurdering: 

 

Formannskapet har allerede diskutert henvendelsen og bedt om en politisk sak. Rådmannen innstiller 

derfor på at bevilgningen gis som omsøkt. 

Saldo på reserverte tilleggsbevilgninger er kr. 70 000 pr. 11.9.2019. 
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HUNT - HELSEUNDERSØKELSEN I TRØNDELAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune ønsker å delta i HUNT Trøndelag, og inngår derfor vedlagte avtale med 

samarbeidspartnere for gjennomføring. 

2. Rådmannen nedsetter en arbeidsgruppe som utarbeider en kommunikasjonsplan, samt legger til 

rette for høyest mulig deltakelse av kommunens innbyggere.  

3. Frøya kommune som arbeidsgiver legger til rette for at egne ansatte får gjennomføre 

undersøkelsen i arbeidstid så langt dette er mulig. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) startet for 40 år siden, og er nå en av verdens største 

helseundersøkelser. Gjennomføres hvert 10-år.  HUNT er til nå gjennomført fire ganger i gamle Nord-

Trøndelag (HUNT1 (84-86), HUNT2 (95-97), HUNT3 (2006-08) og HUNT4 (2017-2019). 

HUNT organiseres av en avdeling under NTNU, og HUNT forskningssenter ligger i Levanger. Dataene fra 

nordtrønderne har blitt en enorm ressurs for helseforskning i hele verden, og det er den store deltakelsen som er 

HUNTs store styrke. Hele 140 000 innbyggere i gamle Nord-Trøndelag har deltatt, og ca. 40 000 har deltatt på 

alle fire undersøkelsene. Nå utvides HUNT til hele Trøndelag (inkludert Rindal og Halsa). 

 

HUNT i Trøndelag er et samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, KS, HUNT og 

NTNU. Med HUNT i Trøndelag får kommunene i sørdelen av fylket en fantastisk mulighet til å bli en del av en 

av verdens største helseundersøkelser. Dette vil også gi Frøya kommune en unik tilgang på data som kan utfylle 

de undersøkelser og statistikk som i dag brukes som grunnlag for et godt kunnskapsgrunnlag. HUNT vil for 

sørdelen av fylket i første omgang innebære utfylling av et spørreskjema som distribueres til alle innbyggere 

over 18 år. 

 

HUNT i Trøndelag skal foregå i oktober/november 2019. For Frøyas innbyggere vil 17.oktober være den store 

HUNT-dagen. Dette gjelder også Hitra kommune. Da sendes det ut en spørreundersøkelse om helse til alle over 

18 år som bor i kommunen. Dataene som blir samlet inn skal brukes til: 

 Forskning på sykdom, lidelser og andre helsespørsmål 

 Bedre behandlingsmetoder og medisiner 

 Forebygging av sykdommer 

 Helsestatistikk til kommuner og fylkeskommune 

 

Dette gir kommunene unik og ny kunnskap for målrettet folkehelsearbeid. 

 

Hva har HUNT gitt av oversikt folkehelse så langt? 
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Hvordan vil undersøkelsen gjennomføres? 
 

 18-75 år: Alle innbyggere får i aldersgruppen får en invitasjon til å delta i HUNT på SMS. I 

SMS-en er det link til informasjon og spørreskjema  

 76-100 år+: Alle fra og med 76 år får invitasjon pr. brev i posten. Her ligger info, spørreskjema 

og frankert svarkonvolutt  

 Spørreundersøkelsen tar under en halvtime å besvare  

 Når: SMS og brev sendes ut slik at de skal komme samtidig i samme kommune.  

o Utsendingene vil skje 15.- 19. oktober.  

o Hitra   17.oktober  

o Frøya 17.oktober  

 Påminnelser til de som ikke har svart vil bli sendt ut senere i oktober/november 
 

Hvordan er det ønskelig at kommunen bidrar? 

 

Kommunen inngår en skriftlig avtale med HUNT. Kommunen lager egen plan for kommunal mobilisering og 

tilrettelegging for deltakelse i helseundersøkelsen. 

 

For å få gode data er det viktig at så mange som mulig av kommunens innbyggere deltar. Det er da viktig at 

kommunen bidrar til høy lokal mobilisering, slik at vi får gode data som kan brukes til kunnskapsbasert 

kommuneplanlegging. Her er det flere momenter som kan sette fokus på viktigheten av deltakelse: 
 

 Kommunekamp. Konkurrere ut nabokommunen, og dette vet vi av erfaring kan øke deltakelse i seg 

selv. Det vil derfor gjøres en del felles tiltak sammen med Hitra kommune for å sette fokus på dette. 

 Fokusere på muligheten for, og stolthet over, å få bidra til viktig helseforskning. 

 Bruke ulike kanaler; hjemmeside, informasjons-skjermer, brosjyrer, plakater, sosiale media etc. 

 Aktiv markedsføring overfor egne ansatte 

 Yte praktisk hjelp til innbyggere som ikke selv greier å fylle ut spørreskjema (bibliotek, servicekontor, 

helsestasjon etc) 

 Samarbeid med HUNT om utarbeidelse av informasjonsmateriell på andre språk og hjelp til 

oversettelse av spørreskjema under utfylling 

 Oppfordre bedrifter til å gi arbeidere fri til å fylle ut spørreskjema i arbeidstid 
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Vurdering: 

 

Det anses som en veldig god mulighet for Frøya kommune å få anledning til å delta på HUNT. Dette vil sikre 

gode data og statistikker om innbyggerne i kommunen, og vil være et viktig og stort supplement til det 

kunnskapsgrunnlaget kommunen bruker inn mot budsjettarbeid og tiltaksutvikling. Rådmannen anbefaler 

derfor at HUNT forankres politisk med et positivt vedtak på avtaleinngåelse med NTNU, Fakultet for medisin 

og helsevitenskap, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie og HUNT- helseundersøkelsen i Trøndelag. 

Rådmannen nedsetter en arbeidsgruppe som utarbeider en kommunikasjonsplan, samt legger til rette for høyest 

mulig deltakelse av kommunens innbyggere. 
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/ Kommunestyret  

 

FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIVEDTEKT, FRØYA KOMMUNE - STADFESTING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre stadfester vedlagte forslag til ny forskrift om politivedtekt, Frøya 

kommune. 

2. Rådmannen bes oversende stadfestet forskrift til Politidirektoratet for legalitetskontroll, 

stadfestelse og kunngjøring i Norsk lovtidend, etter gjeldende krav. 

3. Forskriften vil være gyldig fra dato stadfestet av Politidirekoratet, og erstatter gjeldende 

politivedtekter for Frøya kommune stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 27. 

august 2009. 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 20.06.2019 sak 77/19 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar å legge forslag til ny forskrift om politivedtekt for Frøya kommune ut på 

høring.  

2. Høringsfristen settes til 23. august 2019.  

3. Rådmannen gis fullmakt til tekstmessige opprettinger i dokumentet.  

 

Enstemmig.  

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.06.2019 sak 108/19 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar å legge forslag til ny forskrift om politivedtekt for Frøya kommune ut på 

høring.  

2. Høringsfristen settes til 23. august 2019.  

3. Rådmannen gis fullmakt til tekstmessige opprettinger i dokumentet.  

 

Enstemmig.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

Forslag til ny forskrift om politivedtekt 

Rundskriv normalpolitivedtekter  
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Saksopplysninger:   

 

Gjeldende politivedtekter for Frøya kommune ble sist behandlet av kommunestyret den 28. februar 2008. 

Politivedtektene ble stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 27. august 2009. Disse finnes på 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2009-08-27-1130. 

 

Politidirektoratet informerte kommunene om ny normalpolitivedtekt i rundskriv 02/2018. Rundskrivet ligger 

vedlagt. Bakgrunnen for ny normalpolitivedtekt er endringer som innebærer at nye bestemmelser er tatt inn, 

samt at andre bestemmelser er tatt ut fordi de nå reguleres av annen lovgivning. Det forutsettes at kommunale 

politivedtekter gjennomgås og revideres med bakgrunn i endringene. 

 

Det er politilovens § 14 som regulerer hva kommunen har anledning til å regulere gjennom politivedtekter: 

 

I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans departementet 

fastsetter, kan det gis bestemmelser: 

 

1. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder klistring og maling 

på vegger, murer o l., på steder som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel. 

Bestemmelser om hunder og hundehold fastsettes etter hundeloven. 

2. i samsvar med lokale sedvaner, om hus- eller grunneiers plikt til på de steder som er nevnt i nr. 1, å 

holde det rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i umiddelbar tilknytning til eiendommen, 

rydde for snø og strø når det er glatt. 

3. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv om 

arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når arrangementets art eller størrelse gjør det sannsynlig 

at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten kan 

også omfatte sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller 

underholdende art for medlemmer av forening eller lignende sammenslutning. 

4. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, 

selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for 

betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må leveres inn søknad i stedet for melding etter § 11. 

Nærmere frist for innlevering av slik søknad kan fastsettes. 

5. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig 

tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte. 

6. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under 3 regulering i andre 

lover. 

7. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet. 

8. om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det kan fastsettes 

at den som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd. 

 

De nye normalpolitivedtektene viderefører i stor grad bestemmelsene i den gamle politivedtekten. Det er 

imidlertid foretatt enkelte innholdsmessige endringer. 

 

De større innholdsmessige endringene er: 

1. det er tatt inn en ny bestemmelse som gir en adgang til å regulere tigging. 

2. det er tatt inn en bestemmelse om kjøring, camping mv. i grøntarealer og på friområder. 

3. det er tatt inn en mulighet for kommunene til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr. 

 

Det er i tillegg gjort en del strukturelle endringer med nytt paragrafsystem. Det foreslås at Frøya kommunes 

politivedtekter endres i samsvar med ny normalpolitivedtekt, og at ordlyd og struktur blir likelydende. 

 

Prosess 

Kommunen er pålagt å involvere politiet når kommunen igangsetter arbeidet med å endre eller utarbeide ny 

politivedtekt. Politiets deltakelse i dette arbeidet er viktig for å kunne oppnå størst mulig likhet mellom 

kommuner innenfor samme politidistrikt. 

 

Forslag til ny politivedtekt for Frøya er diskutert i flere møter i kommunens politiråd. Innstillingen fra 

politirådet er at man fremmer likelydende forslag som Hitra kommunes nylig godkjente politivedtekt. 
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En politivedtekt er en forskrift, slik at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven § 37 vil komme til 

anvendelse. Forslag til forskrift er gjort tilgjengelig for kommunens innbyggere og andre interessenter ved 

annonsering i media, på kommunens hjemmeside og i papirversjon i kommunens servicekontor i 

høringsperioden. Høringsperioden var fra 05.07.2019 til 23.08.2019.  

 

Det er ikke kommet inn noen høringsuttalelser i høringsperioden.  

 

Etter høring skal endelig vedtak gjøres av kommunestyret. Forskriften skal deretter sendes Politidirektoratet for 

legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk lovtidend. 

 

Vurdering: 

 

Forslag til ny forskrift om politivedtekter for Frøya kommune ble vedtatt lagt ut til høring av Frøya 

kommunestyre i sak 77/19, 20.06.2019.  

Forskriften har vært på høring i tråd med Forvaltningslovens § 37. 

I høringsperioden er det ikke kommet inn noen høringsuttalelser.  

 

Etter vedtak vil forskriften oversendes Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i 

Norsk lovtidend.  

Forskriften vil være gyldig fra dato stadfestet av Politidirekoratet, og erstatter gjeldende politivedtekter for 

Frøya kommune stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 27. august 2009. 

 



Saknr: 141/19 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

17.09.2019 

Arkivsaksnr: 

18/1257 

Sak nr: 

141/19 

Saksbehandler: 

Nils Jørgen Karlsen 

Arkivkode: 

L83 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

195/18 Formannskapet 04.12.2018 

168/18 Kommunestyret 13.12.2018 

43/19 Formannskapet 19.03.2019 

38/19 Kommunestyret 28.03.2019 

141/19 Formannskapet 17.09.2019 

/ Kommunestyret  

 

SJØTOMT GJÆSINGEN  

 

Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommunestyre vedtar at Linda T Hoff får kjøpe sjøhustomt fra kommunens eiendom på 

Gjesingen, Gnr. 66, bnr. 149, i henhold til søknad. Tomta begrenses til 150 kvm og prisen 

fastsettes til kr. 30.000,-. Kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse eiendomsoverdragelsen. 

Dersom tomta ikke er bebygd innen 2 år fra vedtak om salg, faller tomta tilbake til kommunen 

 

 Frøya kommunestyre vedtar at Milan Markovic får kjøpe resterende del av parsell av 

kommunens eiendom på Gjesingen, gnr 66, bnr. 149, i henhold til søknad. Tomta har et areal på 

532 kvm og prisen fastsettes til 60.000 kr. Kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse 

eiendomsoverdragelsen. Dersom tomta ikke er bebygd innen 2 år fra vedtak om salg, faller 

tomta tilbake til kommunen 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.03.2019 sak 38/19 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar at Linda T Hoff får kjøpe sjøhustomt fra kommunens eiendom på 

Gjesingen, Gnr. 66, bnr. 149, i henhold til søknad. Tomta begrenses til 150 kvm og prisen fastsettes til 

kr. 30.000,-.  

2. Kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse eiendomsoverdragelsen. 

3. Dersom tomta ikke er bebygd innen 2 år fra vedtak om salg, faller tomta tilbake til kommunen. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2019 sak 43/19 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar at Linda T Hoff får kjøpe sjøhustomt fra kommunens eiendom på 

Gjesingen, Gnr. 66, bnr. 149, i henhold til søknad. Tomta begrenses til 150 kvm og prisen fastsettes til 

kr. 30.000,-.  

2. Kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse eiendomsoverdragelsen. 

3. Dersom tomta ikke er bebygd innen 2 år fra vedtak om salg, faller tomta tilbake til kommunen. 

 

Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 13.12.2018 sak 168/18 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 13.12.18: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av V:  

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.12.2018 sak 195/18 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar at Linda T Hoff får kjøpe sjøhustomt fra kommunens eiendom på Gjæsingen, Gnr. 

66, bnr. 149, i henhold til søknad. Tomta begrenses til 370 kvm og prisen fastsettes til kr. 30.000,-. Kjøper 

betaler alle omkostninger i forbindelse eiendomsoverdragelsen. 

 

Dersom tomta ikke er bebygd innen 2 år fra vedtak om salg, faller tomta tilbake til kommunen. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I kommunestyrets møte 38.03.2019 - sak 38/19 – ble det vedtatt at Linda T Hoff fikk kjøpe sjøhustomt på 

Gjesningen. Sjøhustomta på 150 kvm, er en del av eiendommen gbnr 66/149. 

 

I ettertid har vi fått en forespørsel fra Milan Markovic i Sealab Ocean Group. Milan Markovic er eier av 

eiendommen 66/142 – nord for gbnr 66/149. Milan Markovic har også en avtale om kjøp med eierne av 

eiendommen gbnr 66/64, som ligger mellom de to nevnte eiendommene, gbnr 66/149 og gbnr 66/142. 

Sealab har flyttet deler av sin virksomhet til Gjesningen og er i behov av større areal. Sealab utvikler unike 

kamerasystemer for overvåkning og analyse i havbruksnæringen. Systemene integrerer kamera, lys, sensorikk, 

mekanikk og programvare. Prioriterte satsningsområder for Sealab er; lusetelling, foroptimalisering og 

helseovervåkning. Ytterligere informasjon finnes på www.sealab.no. 
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Parsellen har et totalareal på 682 kvm og er regulert til sjøhusbebyggelse. I vedtaket i KST 38.03.2019 - sak 

38/19 – ble sjøhustomta bestemt som i kartskissen under: 

 

 
 

I samtaler med Milan Markovic og Lind T Hoff har vi fått bekreftet at partene er enige om at Lind T Hoff 

erverver sjøhustomt på 150 kvm i sørenden av eiendommen (markert i blått i kart under) i stedet for i 

nordenden. Milan Marcovic har interesse av resterende del av eiendommen, et areal på 532 kvm (markert i rødt 

i kart under).  
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Tidligere i prosessen, har vi konstatert at parsellen får et «bak-land» bak masimalt to sjøhustomter. Dette 

arealet er også Milan Markovic interessert i.  

 

 

Parsellen har ikke egen adkomst. Det er derfor søkt hjemmelshavere på naboeiendommen – Gnr/ Bnr 66/64 – 

om adkomstrettighet over deres eiendom. Det er avklart og adkomstrettigheten er tinglyst. Dette er for øvrig en 

eiendom som Milan Markovic også erverver. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen tilrår at del av parsell av eiendommen gbnr 66/149 – 150 kvm - selges til Linda T Hoff for 30.000 

kr og at kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse eiendomsoverdragelsen. 
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Rådmannen tilrår at resterende del av parsell av eiendommen gbnr 66/149 – 532 kvm – selges til Milan 

Markovic for 60.000 kr og at kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse. Rådmannen vurderer det som 

positivt at det etableres næringsvirksomhet på Gjesingen. 

 



Saknr: 142/19 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

17.09.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2179 

Sak nr: 

142/19 

Saksbehandler: 

Nils Jørgen Karlsen 

Arkivkode: 

U01 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

142/19 Formannskapet 17.09.2019 

/ Kommunestyret  

 

UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE - ERVERV OG OPPARBEIDELSE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar at kommunen erverver arealet i henhold til reguleringsplan – Uttian 

næringsområde -  til en kostnad av 2.160.311 kr. 

Frøya kommunestyre vedtar at kommunen igangsetter opparbeidelse av næringsområdet og går i 

forhandlinger med anbyder – til en kostnad av 20.244.412 kr. 

 

 

Ervervet – ca. 2 millioner - dekkes over prosjekt 55 14 99 – opparbeidelse næringsområder. 

Øvrige kostnader – ca. 20 millioner - foreslås dekket gjennom investeringsbudsjettet for 2020. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Erverv 

I ervervsprosessen samarbeider kommunen med Dekar.  

 

 

Erverv Uttian 2 107 108 

Tinglysingsgebyr 525 

Dokumentavgift 52 678 

  2 160 311 

 

Arealet på Uttian omfattes av felleseiet Ellingsholmen samt Litlsørøya, som er en del av gbnr 26/11. 

Ellingsholmen har et totalareal på ca 10,4 daa. Litlsørøya har et totalareal på ca 27,8 daa. Det er kun den del av 

Litlsørøya som ligger nord for Uttiveien som er avsatt til næringsområde. Totalsummen på 2.160.311 baserer 

seg på en kvm-pris på 55 kr. Det er en vurdering som administrasjonen har gjort. Endelig kvm-pris og 

totalkostnad blir bestemt etter forhandlinger med grunneiere og når kontrakter er skrevet. 

 

 

Opparbeidelse av næringsområdet 

 

Ved anbudsfristens utløp, mandag 9. september kl 14:00, var det innkommet 6 anbud. Anbudsåpning ble 

gjennomført tirsdag 10. september kl 10:00 i Rambølls kontorer i Trondheim. 

 

Rimeligste anbud er på 14.984.635 kr ekskl. moms, og ble levert av KN Entreprenør AS. 

Kontraktsforhandlinger innledes så snart finansiering er i orden. 
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Det avsettes en reserve for uforutsette kostnader på 5% av anbudskostnaden. Beløper seg til 750.000 kr 

 

I byggeperioden - opparbeidelse av næringsområdet - antas kostnader som følger: 

 

  Beløp ekskl 

moms 

Moms Totalsum 

Erverv     2 160 311 

Opparbeidelse av næringsområde 14 984 635 3 746 159 18 730 794 

Konsulentinnsatser oppfølging Rambøll     50 000 

Prosjektledelse     100 000 

Byggeledelse     96 000 

Utarbeidelse av byggesøknad     20 000 

Kommunale avgifter, tilknytning VA      95 294 

Kommunale avgifter byggesøknad     2 324 

Anleggsbidrag TrønderEnergi     400 000 

Reservert uforutsette kostnader     750 000 

      22 404 723 

 

 

Prosjekteringskostnader 

 

Prosjekteringskostnadene – forprosjektering/ reguleringsplan /egeninnsats – er allerede finansiert over prosjekt 

551499 - Opparbeide næringsområder. Prosjekteringskostnadene skal ligge til grunn for kostnadsvurdering i 

avtaler med interessentene; Skarsvaag Boats og Servicebrygga. 

 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen tilrår at kommunen erverver arealet i henhold til reguleringsplan – Uttian næringsområde -  til en 

kostnad av 2.160.311 kr. 

Rådmannen tilrår at kommunen igangsetter opparbeidelse av næringsområdet og går i forhandlinger med 

anbyder – til en kostnad av 20.244.412 kr. 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Ervervet – ca. 2 millioner - dekkes over prosjekt 55 14 99 – opparbeidelse næringsområder. 

Øvrige kostnader – ca. 20 millioner - foreslås dekket gjennom investeringsbudsjettet for 2020. 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune fastsetter følgende kriterier/ satsningsområder for kommunalt næringsfond: 

 

 Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 

 Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 

 Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

 Tiltak som styrker fiskere 

 

2. Frøya kommune vedtar vedtekter for kommunalt næringsfond som vist i vedlegg 2 

 

Kommunalt næringsfond, med en ramme på 1.500.000 kr i fire år, totalt 6.000.000 kr finansieres over 

Havbruksfondet 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Vedlegg 1: Kriterier / Satsningsområder kommunalt næringsfond – Frøya kommune 

Vedlegg 2: Vedtekter kommunalt næringsfond – Frøya kommune 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I KST-møte 23.05.2019 – sak 62/19 ble følgende vedtatt: 

 

Kommunestyret oppretter et næringsfond på kr 1.500.000 pr år i planperioden, til sammen 6.000.000 kr. 

Rådmannen får i oppdrag å legge fram en sak, der det beskrives kriterier for tildeling av midler fra fondet. 

 

Historisk har det kommunale næringsfondet fått overført midler fra staten. Frem til 2013 ble det tildelt 700.000 

pr år, et beløp som minsket til 550.000 kr pr år i 2014 og 2015 og ytterligere minskning i 2016 og 2017 til 

350.000 kr pr år. For 2018 var beløpet på 200.000 kr pr kommune. 

 

Fylkeskommunen, som har forvaltet de statlige midlene, innså at summen på sikt ble så lav at det ikke var 

hensiktsmessig med kommunale fond, spesielt i de kommuner som ikke tilførte egne midler i fondet. 

 

I november 2016 – sak 16/324 - ble det derfor vedtatt å slutte seg til et regionalt fond for Orkdalsregionen. 

Målet med næringsfondet er å styrke Orkdalsregionen sitt arbeide på vegne av kommunene med regional 

næringsutvikling med utgangspunkt i de forutsetninger og muligheter som finnes i Orkdalsregionen. 

Næringsfondet skal benyttes til å finansiere arbeid med å utrede samt iverksette tiltak innenfor områder angitt i 
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den gjeldende næringsplan for regionen samt finansiering og oppfølging av tiltak i tråd med fylkeskommunens 

satsningsområder. 

 

Historisk hadde bedriftene på Frøya vært dårlig til å benytte seg av muligheten. I 2013 gikk ordfører ut i media 

med oppfordring til næringslivet om å søke om midler fra det kommunale næringsfondet. Det bidro til flere 

søknader. Innvilgede søknader fra 2012, 2013 og 2014, konstaterer at antallet søknader økte kraftig. Vi så også 

at næringsfondet var en utløsende faktor for mange små eksisterende bedrifter, nystartede bedrifter og i 

etableringen av nye bedrifter.  

 

Det kommunale næringsfondet har bidratt til etablering og videreutvikling av mange bedrifter, de fleste innen 

andre bransjer enn sjømatproduksjon. Det blir - i en rekke undersøkelser – påpekt at vi har en sårbar 

næringsstruktur, der vi er totalt avhengige av havbruksnæringen. De kommunale næringsfondene er et godt 

verktøy for kommunene, som muliggjør støtte også til de mindre bedriftene. 

 

Blått kompetansesenter (BKS), tidligere Trøndersk Kystkompetanse, har en rolle som støtteressurs i å skrive 

søknader. I de små bedriftene får de – i en søknadsprosess – hjelp til å strukturere tanker og ideer, planlegge og 

til strategisk utvikling. Det er for rådmannen ønskelig at dette videreføres i avtalen mellom kommunen og 

BKS. Alternativet er at kommunen selv avsetter ressurser til dette, noe som lett kan føre til en uønsket 

situasjon, der rådgiving og saksbehandling utføres av samme person. 

 

I forbindelse med at kommunen fikk ca. 20 millioner kr fra de «Grønne konsesjonene» for noen år tilbake, ble 

det avsatt midler som innbyggere fra øyrekken kunne søke om. På grunn av begrensningene i tildelingen av 

midlene fra de Grønne konsesjonene (kun brukes til investeringer), ble ikke de avsatt til et direkte næringsfond, 

men et investeringsfond til øyrekken. Det ble da diskutert at et næringsfond skal gjelde for hele kommunen, på 

søknadsbasis.  

 

 

Kriterier / Satsningsområder 

 

Fondet skal benyttes for å fremme næringsutvikling og har satsingsområder som vedtatt i formannskap/ 

kommunestyre: 

 

 Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 

 Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 

 Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

 Tiltak som styrker fiskere 

 

Vedtekter 

 

Vedtekter (vedlegg 2) baseres på vedtak fattet i KST - møte 23.05.2019 – sak 62/19. 

I forslag til nye vedtekter for næringsfondet – i sin helhet i vedlegg 2 – er støttevilkårene beskrevet i §4: 

 

 Samlet støtte skal ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov 

 Det kan gis inntil 35% støtte til såkalte harde investeringer, f eks maskiner og inventar 

 Det kan gis inntil 50% støtte til såkalte myke investeringer, f eks innkjøp av ekstern ekspertise, 

konsulenter og egeninnsats 

 Det gis normalt ikke støtte til lett omsettelige investeringer, som f eks biler og datautstyr 

 Det anbefalte totale tilskuddsbeløpet bør ikke overstige 200.000 kr 

 Det skal ikke gis støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke dersom de er 

påbegynt. Fondet er derfor å anse som en motiverende og utløsende faktor for gjennomføring av tiltak. 

Frøya kommune kan sette vilkår for tilskuddet 

 Søknader kan avslås administrativt der søknader åpenbart ikke oppfyller kriteriene for fondet 

 Søker bør være bosatt i Frøya kommune og bedriften som det skal gis støtte til bør være registrert i 

kommunen 

 Det gis ikke tilskudd til drift. Dette gjelder også finansiering av kommunens ordinære oppgaver 

innenfor næringsutviklingsarbeid 
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 Tilskudd kan gis til fellestiltak rettet mot flere bedrifter. Tilskuddsbeløp og %-vis støtte kan da 

overstige vilkårene for enkeltbedrifter 

 Ved tilsagn om midler må mottaker akseptere tilbud inne 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert 

innen tidsfristen kan tilbudet falle bort 

 Tilsagnet vil kunne bortfalle dersom planene som er grunnlaget for vedtak om støtte blir endret uten 

forhåndssamtykke fra kommunen 

 

 

Vurdering: 

 

Det kommunale næringsfondet har bidratt til etablering og videreutvikling av mange bedrifter i kommunen. 

Rådmannen mener at næringsfondet bidrar til å styrke næringsstrukturen i Frøya kommune. Det kommunale 

næringsfondet er et godt verktøy for kommunen, som muliggjør støtte også til de mindre bedriftene. 

 

Rådmannen tilrår: 

 

1. Satsningsområder for næringsfondet: 

 

 Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 

 Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 

 Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

 Tiltak som styrker fiskere 

 

2. Vedtekter for næringsfondet (vedlegg 2) 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kommunalt næringsfond, med en ramme på 1.500.000 kr i fire år, totalt 6.000.000 kr finansieres over 

Havbruksfondet. 
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/ Kommunestyret  

 

FASTSETTING AV BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV FOR FRØYA KOMMUNE 2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas slik det fremgår 

av vedlagte betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 

2020.  

 

2. Det foreslås en generell økning av betalingssatser og gebyrer på 1,9 % jmfr. 

konsumprisindeksen (KPI) pr august 2019 med unntak av: 

 

 Betalingssatser per måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalsats i 

statsbudsjett vedtatt av Stortinget.  

 Foreldrebetaling for kost i barnehagen. Prisen inkluderer frokost fra 2020. 

 Kostpris på skolekantine Sistranda skole. Prisen inkluderer frokost fra 2020. 

 Kjøp av enkelttimer SFO innføres i gebyrregulativet fra 2020.   

 Priser på undervisning, materialavgifter og leie av instrumenter i kulturskolen. 

Nye priser i kulturskolen vil gjelde for hele økonomiplanperioden 2020 – 2023.  

 Egenbetaling pr. time for hjemmetjenester. Denne ble ikke endret i 2019. 

 Billettpriser ved Frøya kino endres ikke.  

 Utleie av Frøya kino. Nye priser for utleie av Frøya kino vil gjelde for hele 

økonomiplanperioden 2020 – 2023.   

 Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgtjenester 

endres i henhold til satser som fremkommer i statsbudsjett for 2020.  

 Satser for tilsyn av fosterbarn bosatt i Frøya kommune tas med i 

gebyrregulativet fra 2020. 

 Fellingsavgift på hjort fastsettes til maksimalsats i statsbudsjett for 2020. 

 Forvaltningskostnadene for startlån og tilskudd endres ikke. 

 Gebyrsatser for vann økes med 3,3 % og avløp økes med 20 %.   

 Gebyr for branntilsyn/feiing og tilsyn med fyringsanlegg endres i henhold til 

interkommunal samarbeidsavtale med Hitra kommune.  
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 Renovasjons- og slamgebyr for et normalabonnement for husholdninger og 

fritidsboliger endres i henhold til vedtak i forstanderskapsmøte i Hamos høsten 

2020.  

 For landbruksseksjonen blir gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker 

regulert i forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling. 

 Nye gebyrsatser og forskrifter for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter 

forurensningsregelverket skal behandles i HFF 12.09.19 og vedtas av KST 26.09.19. 

Gjeldene fra 01.01.2020. 

 Små justeringer foretatt på saksbehandling av reguleringsplaner og dispensasjoner. 

 Små justeringer foretatt på saksbehandling av byggesøknader. 

 

3. Forslag til betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2020 

legges ut på høring etter behandling i formannskapet. 

 

Vedlegg: 

 

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i 2020. 

E-post fra Interkommunalt feievesen 

 

Saksopplysninger:   

 

I henhold til kommunelovens §44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 

Økonomiplanen inneholder all virksomhet som omfattes av kommunen som juridisk person. 

 

Betalingssatser og gebyrregulativet i Frøya kommune blir vedtatt i kommunestyret sitt møte i september eller 

oktober hvert år. De vedtatte gebyrinntektene for 2020 blir lagt inn i den endelige budsjettbehandlingen til 

kommunestyret sitt møte i desember 2020. 

 

Rådmannen har lagt inn en generell økning på 1,9 % i neste års betalingssatser og gebyrer. Betalingssatser som 

avviker fra dette er spesifisert under rådmannens forslag til vedtak. Øvrige satser som fremkommer i 

statsbudsjettet for 2020 vil bli tatt inn i det endelige gebyrregulativet når disse er vedtatt. 
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OMDISPONERING AV LÅNEMIDLER FRA OPPGRADERINGEN AV SVØMMEHALLEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet omdisponerer deler av vedtatte låneramme, avsatt til oppgradering av kommunens 

svømmebasseng og garderober totalt 14 millioner kr til: 

 

- Ombygging av det gamle legekontorene i rådhuset til lokaler for BAM og kantine, intill 13 

millioner kroner  

- Oppgradering av kommunens møterom, intill 1 millioner kroner 

 

 

Vedlegg: 

 

Tilbud på oppgradering av møterom – fra ATEA 

Skisse, gml. legesenter 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunen har i investeringsbudsjettet for 2019 avsatt 16,5 millioner kr til oppgradering av kommunens 

badeanlegg og garderober. Hittil er det bruk ca. 2 millioner kr i prosjektet, i hovedsak til ny 

luftbehandligssystem og på prosjekteringskostnader. Noen flere kostnader, bl.a. for å reparere fliser vil være 

nødvendig for å sette svømmehallen tilbake i drift. Rådmann forventer at dette er klart til november. 

 

I forbindelse med arbeidet med å oppgradere kommunens svømmebasseng, har kommunen mottatt et innspill 

på at privat næringsliv kan være med å bygge et nytt badeland i stedet for en oppgradering av eksiterende 

badeanlegg. 

 

Rådmann har hatt et sonderingsmøte med næringsaktøren som kom med innspillet om badeland 27.08.19, og 

orienterte om dette til formannskapet den 03.09.019. 

 

Økonomireglementets punkt 5.2  

- «Formannskapet får fullmakt til å omdisponere mellom rammeområder og/eller mellom prosjekter, 

under forutsetning av at rammene og finansieringsplanen holdes» 

 

Formannskapet kan med hjemmel i dette reglementet omdisponere de avsatte midlene som er avsatt til 

oppgraderingen av svømmehallen. 

 

I økonomiplanen ligger oppgradering av det gamle legekontoret/helsesenteret i rådhuset inne i 

investeringsbudsjettet for 2020. Rådmann har også i forslag til økonomiplan 2020-2023 foreslått å legge inn 

oppgradering av kommunens møterom i 2020 og 2021. Her er det et stort behov for å oppgradere AV 

systemene, samt pusse opp gulv, vegger, tak mm. 
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Vurdering: 

 

Rådmann diskuterte sak om rehabilitering av svømmehall i formannskapet 03.09.19, og fikk der signaler om å 

gå videre med sonderingene med privat næringsliv om bygging av et badeland, og dermed avslutte utlyst 

anbudsproses som kommunen har for å oppgradere kommunens eksisterende badeanlegg. 

 

I denne forbindelse foreslår rådmann å omdisponere deler av lånemidlene som er avsatt til dette formålet med 

13 millioner kr, til oppgradering av det gamle legekontorene i rådhuset, til lokaler for BAM og en kantine, i 

tråd med K-sak 117/17: 

 

 
 

Dette kan dermed tas ut av investeringsbudsjettet for 2020. Finansiering av et eventuelt badeland, vil anslagsvis 

være nødvendig om 2-3 år. 

 

I tillegg foreslår rådmann å avsette intill 1 million til oppgradering av rådhusets møterom, spesielt 

kommunestyresalen. Rådmann har innhentet et anbud for å oppgradere audio og video (AV) utstyret i rådhusets 

møterom, kommunestyresalen, møterom C, møterom A og ordførers kontor. Rådmann foreslår i tillegg å foreta 

en oppgradering av rommenes utseende der dette er nødvendig. Rådmannen foreslå å forsere dette prosjektet og 

foreslår nå å få dette gjort tidligere, forhåpentligvis innen 2019 for kommunestyresalen. 
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INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar følgende intensjonsvedtak for investeringsbudsjettet for økonomiplanen 2020 – 

2023  

  2020 2021 2022 2023 

Sum Rådmann - fellestjenester            33 600               7 500               4 600               1 000  

Sum Brann              1 100                      -                        -                        -    

Sum Helse og mestring                  100               5 000               5 000                      -    

Sum Kultur og idrett              1 220                   450                      -                        -    

Sum Forvaltning              1 050                   150                      -                        -    

Sum Drift og kommunalteknikk 
(DKT) 

           32 312               5 500               9 350               2 000  

SUM Den norske kirke (DNK)                     -                     870                   310                   500  

Sum Vann og avløp (VA)            43 340             37 200             22 900             28 500  

          

Sum investeringer            112 722             56 670             42 160             32 000  

          

Sum selvkost utenom VA 23 000              8 000               8 000                      -    

Morgendagens omsorg (MO)            27 500        

Sum øvrige investeringer uten 
VA og MO 

           18 882             11 470             11 260               3 500  

Sum VA            43 340             37 200             22 900             28 500  

Sum investeringer  112 722             56 670             42 160             32 000  

 

 

 

Vedlegg: 

Investeringsskjema 1 - 37 

 

 

Saksopplysninger:   

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

fra kommunens virksomheter, og legges her frem innenfor handlingsregelen vedtatt i K-sak 105/17. For 2020 

er handlingsregelen på ca. 27,1 millioner kr for investeringer unntatt selvkost. 

 

Rådmann foreslår følgende investeringstiltak for økonomiplanperioden 2020 – 2023 
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  2020 2021 2022 2023 Vedlegg 

Fellestjenester           

Påkostning kommunale leiligheter         600            600    1 

Krisebolig      1 500        2 

Digitalisering      1 000       1 000       1 000       1 000  3 

            

Morgendagens omsorg    27 500          

Rekrutteringsleilighet      3 000       3 000       3 000      

Ombygging gamle helsesenter        3 500        

Brann           

Arbeidskjeledresser, lettere 
utrykningstøy 

        100        4 

Brannbil      1 000        5 

Helse og mestring           

Grillhytte         100        6 

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

       5 000        

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

         5 000      

Kultur og idrett           

Innkjøp av LED-skjerm på scenen i 
Storsalen 

        450          450      7 

Kulturvern: merking og informasjon         120        8 

Opplevelsessenteret i Frøya kulturhus         250        9 

Utstilling og formidling         100        10 

Spesialisert utstyr for kurs- og 
konferansevirksomhet og paneldebatt  

        100        11 

Gjøre bygdetunet funksjonelt         200          

Teknisk Forvaltning           

Hurtigladestasjon for el-bil         900        12 

Digitalisering av planarkiv         150          150      13 

Teknisk drift            

Investeringer - anleggsutstyr      2 000       1 500       1 500       1 500  14 

Næringsarealer – Uttian  
(Behandles i egen sak) 

20 000         

Sistranda skole, utskifting av 
varmepumper på tak 

     3 000        15 

  
Utbedring av bygningen for 
Anleggsavdelingen på Nabeita  

      
3 512  

        
16 

Rehabilitering av Rådhus      1 800        17 

Mausund oppvekstsenter          3 000      

Infrastruktur sentrumsområde         500          

Trafikksikkerhetstiltak         500          500          500          500    



Saknr: 146/19 

Kommunale veier      1 000       2 000        

Kommunale kaier og bruer        1 500       1 500      

Varmesentral Mausund oppvekstsenter           2 850      

VA           

Rørspylehenger         540        18 

Nytt høydebasseng Bergheia      7 000        19 

Nytt høydebasseng Sistranda - 
tilleggsbevilgning 

     9 000        20 

Overvannsproblemer-Sistranda og 
Hamarvik  

       1 200      21 

Opprydding spredt avløp Måsøval        2 500      22 

Opprydding spredt avløp Sandvika        2 500      23 

Opprydding spredt avløp Valen      2 500        24 

Overtakelse Hamarvik vannverk      1 000        25 

Nytt renseanlegg avløp for Sistranda-
Hamarvik 

   22 000     14 000       5 000    26 

Sanering og utvidelse avløpsanlegg 
Nesset   

          500       6 000       6 500  27 

Sanering og utvidelse avløpsanlegg Dyrvik             500       7 500  28 

Sanering og oppgradering avløpsanlegg 
Dyrøya  

            500       4 500  29 

Sanering og utvidelse avløpsanlegg 
Mausund 1 

            400       3 600  30 

Sanering og utvidelse avløpsanlegg 
Mausund 2  

              400  31 

Vannforsyning Sistranda-Nordskaget      10 000      32 

Avløpsanlegg Flatval 1 og 2           500       4 500    33 

Innkjøp vannmålere         500       1 500       1 500       1 500  34 

Utskifting av lavtrykks PVS-ledninger        2 200       2 200       2 200  35 

Løpende investering kommunale avløp        1 500       1 500       1 500  36 

Oppgradering/utskifting av vannkummer          800          800          800          800  37 

Den norske Kirke           

Orgel Sletta kirke           

Universell utforming Hallaren kirke           870        

Universell utforming Titran kapell             310      

Universell utforming Sula kapell                500    

            

SUM    112 722     56 670     42 160     32 000    

 

 

 

 

 

Vurdering: 

 

Rådmann foreslår et investeringsbudsjett på 18,9 millioner kr unntatt selvkost. Dette som en følge av at 

midlene i forbindelse med rehabiliteringen av svømmehallen omprioriteres til rehabilitering av gamle 

legekontoret i rådhuset. Det er også erfaringsmessig en fordel at kommunen har en reserve for prosjekter som 

kommer til i løpet av året.  
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Rådmann foreslår i tillegg et investeringsbudsjett for VA området på 43,3 millioner kr. I tillegg er det lagt inn 

for opparbeidelse av Uttian næringsområdet, som behandles i eget vedtak i formannskapet 17.09.19 

 

Investeringsbudsjettet for «Morgendagens omsorg» vil bli behandlet i egen sak, da det faktiske kapitalbehovet 

for 2020 enda er uklart. Rådmann 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 (omsorgsboliger). 
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ORDFØRERS ORIENTERING  
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RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2170    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.09.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 03.09.19 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 03.09.19 

 

 

 

 

 









































 

 

SAKSFRAMLEGG 
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Avgjørelse i sak om sakskostnadskrav - omgjøring av kommunalt stansingsvedtak - Frøya 

vindkraftverk 

Avkastningsrapport Frøya Kommune august 2019 

Notat vedrørende befaring innenfor Frøya vindpark sitt utbyggingsområde 22.08.19 
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fmtlpost@fylkesmannen.no 
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www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 
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Strandveien 38, Steinkjer 
Prinsens gt. 1, Trondheim 

 Telefon: 74 16 80 00 
www.fylkesmannen.no/tl 
 
Org.nr. 974 764 350 

  Vår dato:  Vår ref: 

  27.8.2019  2019/8118 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  21.06.2019  13133487/3 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Henrik Øvrebø, 73 19 91 88 
  
 
 
  

Advokatfirmaet Thommessen AS 
Ved advokat Jens Naas-Bibow 
Pb 1484 Vika 
0116 OSLO 
 
 

  

Avgjørelse i sak om sakskostnadskrav - omgjøring av kommunalt 
stansingsvedtak - Frøya vindkraftverk 

Fylkesmannen har behandlet krav om sakskostnader i klagesak. Kommunens vedtak om å pålegge stans 
av anleggsarbeider for vindkraftverk, ble opphevet etter klagebehandling. Fylkesmannen har kommet til at 
kravet om sakskostnader avvises fordi det er innkommet for sent.  
 
Kort som saken 
Etter klagebehandling, opphevet Fylkesmannen den 10.5.2019 vedtak av Frøya kommune, som gikk 
ut på å pålegge stans av anleggsarbeider for Frøya vindkraftverk. Pålegget ble vedtatt overfor 
tiltakshaver Trønderenergi. Dato for kommunens vedtak er 15.4.2019.  
 
Klagernes advokat, Jens Naas-Bibow, advokatfirmaet Thommesen AS, har i brev av 21.6.2019, krevet 
dekket sakskostnader i klagesaken. Kravet er på kr. 693 000,- (eks. mva.). Det er krevet kostnader for 
advokatarbeid i 150 timer. 
 
Det er innsendt merknader til kravet fra kommunen, ved advokat Hallgrim Fagervold, i brev datert 
7.8.2019. Det anføres prinsipalt at kravet er for sent framsatt, subsidiært at kravet må avkortes. 
 
 
Fylkesmannen bemerker 
 
Rettsgrunnlag 
Forvaltningsloven (fvl.) § 36 regulerer sakskostnader i klagesaker. Spørsmål om en part skal få 
innvilget et krav om sakskostnader, avgjøres av klageinstansen, dvs. her Fylkesmannen, jfr. § 36 3. 
ledd. Vilkårene for å få krav dekket følger av § 36 1. ledd, som lyder: 
 
”Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har 
vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold 
utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det.” 
 
Regelen gir klager et rettskrav på dekning av vesentlige og nødvendige sakskostnader ved endring av 
enkeltvedtak til gunst for vedkommende. Utover det som følger av nødvendighetskriteriet, er det 
ikke hjemmel for skjønnsmessig nedkorting av kravet. Om utgiftene har vært nødvendige, beror på 



  Side: 2/4 

grunnlaget for endringen av vedtaket, og sakens vanskelighetsgrad. Vurderingen skal ta 
utgangspunkt i partenes subjektive oppfatning, ikke om utgiftene mer objektivt sett har vært 
nødvendige for å endre vedtaket. 
 
Krav om sakskostnader må være framsatt innen senest 3 uker etter at melding om det nye, dvs. det 
endrede, vedtaket kom fram til vedkommende, jfr. § 36 3. ledd. Reglene om avbrytelse av fristen og 
mulighet for å få fristforlengelse, jfr. fvl. § 29 4. ledd samt §§ 30-32, gjelder tilsvarende.  
 
Partene skal gjøres kjent med retten til å kreve dekning av sakskostnader, med mindre det er 
usannsynlig at de har hatt vesentlige sakskostnader eller det må antas at han eller hans fullmektig 
kjenner retten, jfr. § 36 4. ledd. 
 
Det er det offentlige som skal dekke kostnadene, såfremt kravet innvilges. Klageinstansen er 
primært ansvarlig. Men det kan fastsettes at underinstansen skal ha ansvaret hvis det er der feilen 
har skjedd, og det vil normalt bli gjort. Dette følger av fvl. § 36 3. ledd. 
 
Vurdering 
Fylkesmannen har vurdert om kravet om sakskostnader er fremmet innen 3-ukers fristen.  
 
Fylkesmannens vedtak i klagesaken ble truffet 10.5.2019. Det ble oversendt partene samme dag. 
Kravet om sakskostnader er fremmet den 21.6.2019. Kravet er med andre ord fremsatt 6 uker etter 
at vedtaket ble gjort kjent for klageparten. Det vil si at tre ukers fristen for å fremme kravet, jfr. fvl. § 
36 3. ledd, var utløpt. 
 
Etter dette er utgangspunktet at kravet er for sent fremsatt. 
 
Det er på nærmere betingelser anledning til å behandle kravet selv om fristen er oversittet, jfr. fvl. §§ 
29 og 31 jfr. § 36 4. ledd. Det er anført at de nevnte betingelsene for å behandle kravet er oppfylt. 
Fylkesmannen har sett nærmere på dette.  
 
Det følger av fvl. § 31 at: 
 

«Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt 
a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med 
klage etterpå, eller 
b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.  
Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om endring 

av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre.» 
 

Det er i brevet av 21.6.2019 anført at Trønderenergi ikke kan lastes for å ha oversittet fristen, eller 
ikke har drøyd med å klage (dvs. kreve sakskostnader) etterpå, jfr. § 31 1. ledd a). Subsidiært anføres 
at det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å prøve klagen, jfr. § 31 1. ledd b).  
 
Klager begrunner anførslene med at det ble ventet med å sende inn kostnadskravet i påvente av 
departementets avgjørelse av anmodninger som ble fremsatt i saken om omgjøring av 
fylkesmannens vedtak i klagesaken. Anmodningen om omgjøring ble fremsatt av kommunen og av 
folkeaksjonen Nei til vindkraft på Frøya i brev av hhv. 14. og 15.5. Den 6.6.2019 forelå avgjørelse fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet om ikke å omgjøre Fylkesmannens vedtak.  
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Det påpekes at saken ikke var avgjort før KMD’s avgjørelse forelå, og at denne avgjørelsen ville ha 
hatt betydning for retten til å få sakskostnader dekket. Videre at det påløp ytterligere kostnader i og 
med omgjøringssaken som inngår i det totale kravet om sakskostnader. Endelig hevdes det at 
kommunens behandling av saken har vært klanderverdig. 
 
Hovedregelen er at fristen for å fremme kostnadskrav er 3 uker.  
 
Regelen i fvl. § 31 1. ledd gir forvaltningen på visse vilkår adgang til å innvilge sakskostnader selv om 
kravet er fremmet for sent.  
 
Fylkesmannen kan ikke se at det forhold at det ble fremmet en omgjøringsanmodning innebærer at 
Trønderenergi ikke kan lastes for å ha ventet ut over fristen på 3 uker med å fremme kravet om 
dekning av sakskostnader, jfr. fvl. § 31 1. ledd a). Det går fram av brevet av 21.6.2019 at de har vært 
klar over at fristen er oversittet. Det må være deres ansvar å påse at fristen overholdes. Kravet 
kunne slik vi vurderer saken uten problemer ha vært fremmet i tide. Det bemerkes her at 
Trønderenergi bistås av advokatfirmaet Thommesen og at det dermed stilles et krav til kunnskaper 
om regelverket og etterlevelse av dette.  
 
Det blir videre et spørsmål om de momentene som det er vist til i forannevnte brev, utgjør særlige 
grunner som gjør at det er rimelig at kravet blir behandlet selv om fristen er utløpt, jfr. § 31 1. ledd 
b).  
 
Begjæringen om omgjøring av fylkesmannens vedtak og KMD’s behandling av 
omgjøringsbegjæringen, var en annen sak enn klagesaken. I relasjon til retten til sakskostnader etter 
fvl. § 36, må disse sakene holdes atskilt. Klagesaken i relasjon til fvl. § 36 anses endelig avgjort ved 
fylkesmannens vedtak som klageinstans.  
 
Utfallet av behandlingen av spørsmålet om omgjøring i departementet ville ikke fått betydning for 
Trønderenergis krav på sakskostnader, ettersom også midlertidig endring av kommunens vedtak til 
gunst for klager, gir rett på kostnadsdekning, jfr. fvl. § 36. Det vises til tolkningsuttalelse av 2.9.2003 
(ref 2003/05695) fra Justisdepartementets lovavdeling. 
 
Slik fvl. § 36 forstås og praktiseres er kostnader som påløper etter vedtaket i klageinstansen, ikke 
nødvendige for endringen, og det innvilges ikke dekning for disse. Fylkesmannen finner derfor ikke 
at anmodningene om omgjøring overfor KMD er en særlig grunn for fristforlengelse. 
 
Fylkesmannen ser at det i klagevedtaket burde vært gjort uttrykkelig oppmerksom på fristen for krav 
om sakskostnader. God forvaltningsskikk tilsier dette. Det anses imidlertid ikke som et ubetinget 
krav, når partene har advokater. Se fvl. § 36 4. ledd. Her har uansett Trønderenergi vært kjent med 
fristen. 
 
Det er i brevet fra Trønderenergi også anført at kommunen har handlet klanderverdig. Dette er 
bestridt av kommunens advokat. Det bemerkes til dette at Fylkesmannen eller Departementet i sine 
avgjørelser ikke har uttrykt at kommunen har handlet klanderverdig. Fylkesmannen går for øvrig 
ikke nærmere inn på dette i denne sammenheng. 
 
Etter dette kan ikke Fylkesmannen se at det har kommet fram særlige grunner som gjør det rimelig 
at kravet blir behandlet, jfr. § 31 1. ledd b). 
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Konklusjon 
På bakgrunn av vurderinger ovenfor har Fylkesmannen kommet til at kravet om sakskostnader i 
klagesaken som gjelder klage på kommunens vedtak om stans av anleggsarbeider i forbindelse med 
Frøya vindkraftverk, er fremmet for sent i forhold til fristen, jfr. fvl. § 36 4. ledd.  
 
Fylkesmannen har ikke funnet at det foreligger en tilstrekkelig begrunnelse for at kravet likevel skal 
behandles, jfr. fvl. § 31 1. ledd og krevet om dekning av sakskostnader avvises. 
 
Det treffes slikt: 
 

Vedtak 
 
Krav om sakskostnader fremsatt i brev av 21.6.2019, avvises. 
 
Hjemmel er fvl. § 36 3. ledd. 
 
Dette vedtaket kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jfr. fvl. § 28, jfr. § 2 3. 
ledd. Klagefrist er 3 uker, jfr. fvl. § 29. Klage skal fremmes for Fylkesmannen, jfr. fvl. § 32. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kjetil Ollestad (e.f.) 
leder av juridisk seksjon 

  
 
Henrik Øvrebø 
seniorrådgiver 

Kommunal- og justisavdelingen  Kommunal- og justisavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

 
 



AVKASTNINGSRAPPORT

Frøya kommune
     

31.12.2018 - 31.08.2019



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

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

Totalportefølje 1.23 1.52 -0.29 7.95 7.79 0.17 1 850 477 11 172 807 151 749 853 100.0 100 -

Aksjer 0.44 0.91 -0.47 13.85 15.05 -1.20 171 618 4 732 340 39 260 556 25.9 25 5-35 OK
Norske Aksjer -0.39 0.25 -0.64 6.41 7.73 -1.32 -52 183 794 303 13 180 868 33.6 35 20-50 OK
Globale Aksjer 0.87 1.27 -0.41 18.04 19.14 -1.10 223 801 3 938 037 26 079 687 66.4 65 50-80 OK

Obligasjoner 1.52 1.72 -0.20 6.10 5.37 0.73 1 678 859 6 437 856 112 050 774 73.8 75 65-95 OK
Norske Obligasjoner 0.82 0.53 0.29 3.10 1.39 1.71 357 108 1 325 936 44 093 288 39.4 40 25-55 OK
Globale Obligasjoner 1.98 2.52 -0.53 8.15 8.10 0.05 1 321 750 5 111 920 67 957 487 60.7 60 45-75 OK

Kontanter 0 2 610 438 523 0.3 0 -
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Aksjer Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

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

Aksjer 0.44 0.91 -0.47 13.85 15.05 -1.20 39 260 556 25.9

Norske Aksjer -0.39 0.25 -0.64 6.41 7.73 -1.32 13 180 868 33.6 OSEBX
Arctic Norwegian Equities D 1 08.12.2015 -0.39 0.61 -1.00 6.63 9.62 -2.99 3 283 668 24.9 OSEFX
Danske Norske Aksjer Instistusjon I 1 21.02.2007 -1.56 0.61 -2.17 4.06 9.62 -5.56 3 545 576 26.9 OSEFX
KLP AksjeNorge Indeks II 1 08.12.2015 0.26 0.25 0.01 7.66 7.73 -0.08 6 351 624 48.2 OSEBX

Globale Aksjer 0.87 1.27 -0.41 18.04 19.14 -1.10 26 079 687 66.4 MSCI AC World
AB Global Core Equity RX 1 08.12.2015 0.47 1.27 -0.80 19.35 19.14 0.21 4 411 198 16.9 MSCI AC World
Ardevora Global Long Only SRI 1 19.02.2019 1.74 1.27 0.47 12.87 9.00 3.88 2 257 463 8.7 MSCI AC World
KLP AksjeGlobal Indeks II Hdg NOK 1 12.03.2010 -2.09 -1.95 -0.14 15.03 15.77 -0.74 3 816 644 14.6 MSCI World Lokal Valuta
KLP AksjeVerden Indeks 1 03.12.2015 1.33 1.27 0.06 19.71 19.14 0.58 4 305 298 16.5 MSCI AC World
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 1 12.10.2010 1.93 1.61 0.32 15.99 20.55 -4.56 6 441 122 24.7 MSCI World
SGA Global Equity Growth Fund Class F 13.02.2019 2.85 1.27 1.58 16.87 10.00 6.87 3 083 649 11.8 MSCI AC World
Storebrand Indeks - Nye Markeder 1 17.11.2014 -1.00 -1.33 0.33 9.32 8.77 0.55 1 764 312 6.8 MSCI Emerging Markets
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Aksjer
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Norske Aksjer:  6.4% (-1.3%)

Globale Aksjer:  18.0% (-1.1%)
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Obligasjoner Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

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

Obligasjoner 1.52 1.72 -0.20 6.10 5.37 0.73 112 050 774 73.8

Norske Obligasjoner 0.82 0.53 0.29 3.10 1.39 1.71 44 093 288 39.4 ST4X
Alfred Berg Obligasjon 1 08.12.2015 0.67 0.53 0.14 2.43 1.39 1.04 10 895 677 24.7 ST4X
Danske Norsk Obligasjon Inst 1 12.10.2010 0.94 0.53 0.41 3.11 1.39 1.72 14 561 400 33.0 ST4X
DnB Obligasjon (III) 1 03.12.2015 0.80 0.53 0.27 3.49 1.39 2.09 18 636 211 42.3 ST4X

Globale Obligasjoner 1.98 2.52 -0.53 8.15 8.10 0.05 67 957 487 60.7 BarCap Global Agg 
Government Hdg NOK

KLP Obligasjon Global I Hdg NOK 1 28.09.2007 1.95 2.29 -0.34 10.66 11.12 -0.46 16 076 857 23.7 BarCap Global Agg 
Corporates Hdg NOK

Loomis Sayles Sust Global Corp NOK 1 12.02.2019 2.39 2.29 0.10 8.76 8.99 -0.23 10 774 785 15.9 BarCap Global Agg 
Corporates Hdg NOK

Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK 1 08.12.2015 0.21 0.51 -0.30 2.65 2.17 0.48 15 819 439 23.3 BarCap Global Agg 1-3 Yrs 
Hdg NOK

Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK 1 22.12.2009 2.97 2.52 0.46 8.99 8.10 0.90 25 286 406 37.2 BarCap Global Agg 
Government Hdg NOK
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Obligasjoner

side 8 av 10Frøya kommune - 31.08.2019                           lastet ned: 09.09.2019 12.41 



Norske Obligasjoner:  3.1% (1.7%)

Globale Obligasjoner:  8.1% (0.1%)
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Kontanter Avkastning hittil i mnd (NOK) Avkastning hittil i år (NOK) Valuta

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

(NOK) Allok.

Kontanter 433 686 4 837 0 225 972 209 940 2 610 438 523 0.3

Kontanter 433 686 4 837 0 225 972 209 940 2 610 438 523 100.0
Klientkonto NOK DNB 433 686 4 837 0 225 972 209 940 2 610 438 523 NOK 1.00 438 523 100.0
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Notat vedrørende befaring innenfor Frøya vindpark sitt 

utbyggingsområde. 
Dato: 22.08.19 

V / Anne Haug, Trøndelag fylkeskommune 

Deltagere på befaringen: Knut Harald Stomsvik, Ingvild Sjøbakk og Anne Haug 

 

Bakgrunn 
 

Den 20.08.19 fikk Trøndelag fylkeskommune oversendt et brev fra Riksantikvaren 

vedrørende en funnmelding innenfor Frøya vindpark sitt anleggsområde. Brevet var stilet 

til Riksantikvaren, Trøndelag Fylkeskommune og Frøya kommune. Avsender er Ola Vie i 

Frøya nei til Vindkraft og brevet er datert 19.08.19. Vedlagt brevet var det et foto av 

flintavslag hvor flere av dem er tydelig slått av mennesker. Det var ikke nærmere 

beskrevet hvor i terrenget funnene var gjort, men det ble gitt opplysninger om at de var 

knyttet til veien som er under etablering i området. 

Funnmeldingen var av en slik karakter at vi ønsket å sjekke ut dette nærmere. Dette er 

helt vanlig prosedyre når vi får melding om mulige funn etter at anleggsarbeidet har 

startet. Dette er hjemlet i kulturminnelovens §8.2 som sier følgende: 

Viser det seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet 

kulturminne på en måte som nevnt i § 3 første ledd, skal melding etter første ledd 

sendes med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning det kan berøre 

kulturminnet. Vedkommende myndighet avgjør snarest mulig – og senest innen 3 uker 

fra det tidspunkt melding er kommet fram til vedkommende myndighet – om arbeidet 

kan fortsette og vilkårene for det. 

Tiltakshaver har alltid aktsomhet og meldeplikt hvis det dukker opp funn underveis i 

arbeidet. Ettersom denne funnmeldingen kom fra en privatperson tok vi kontakt med 

tiltakshaver Trønderenergi kraft AS ved Ragnhild Remmen Bull den 21.08.19 hvor det ble 

avtalt befaring den 22.08.19. 

 

Tidligere registreringer 
 

Planområdet har tidligere vært gjenstand for arkeologiske registreringer (kml § 9) både i 

2005 og 2014. I 2005 var området betydelig større enn det konsesjonsgitte området og 

saken ble da behandlet som en PBL sak. I 2005 ble det funnet en rekke 

steinalderloklaiteter og vi viser til arkeologisk rapport ved Hans Marius Johansen fra 2005 

for detaljer (rapport vedlagt). Innenfor det konsesjonsgitte området det er registrert en 

mindre steinalderlokalitet ved Thomasnesvatnet (id 95270) som skal være tilfredstillende 

ivaretatt jf plassering av vindturbiner og anleggsvei.  

 



 

Konsesjonsgitt planområde markert med blått 

 

Registreringene i 2005 og 2012 ble gjennomført ved visuelle registrering og 

prøvestikking. 

Prøvestikking er en svært vanlig metode for å lete etter steinalderboplasser og går ut på 

å grave små prøvehull i terrenget på ca. 40 x 40 cm på leting etter spor etter tilhold i 

steinalder. De vanligste funnene som påvises er flintavslag men også andre typer funn 

som kulturlag, strukturer, ildsteder mm kan påvises. 

I store planområder velger man ut særskilte prognoseområder basert på høyde over 

havet, landskap og topografi. Metoden er effektiv da man kan dekke store områder, men 

har også sine svakheter ved at man kan lett kan «bomme» med noen få cm i forhold til 

om man gjør funn eller ikke. Dette gjør at man aldri vil finne alt innenfor for et område. 

Derfor minner man alltid om aktsomhet og meldeplikten hvis man skulle finne noe under 

arbeidets gang som kan være et automatisk fredet kulturminne. Det er også på det rene 

at steinalderlokaliteter særlig fra pionerfasen (eldre steinalder) kan være svært små i 

utstrekning og vanskelig å finne. 

 

Våre observasjoner 
 

Befaringen ble gjennomført den 22.08.19. 

Det ble ved befaringen observert flintavslag i oppkastede masser langs den veien som nå 

er under opparbeiding. Funnene er gjort mellom 30 og 40 moh. Området ligger i 

Nessadalen ca. 300 meter fra hovedveien. Funnene kan dateres til eldre steinalder og er 

ca. 10.000 år gamle, jf en typologisk datering av funnene og strandlinjekurven for 

området. Det ble gjort funn i 4 jorddunger på østsiden av veien og i to områder på 

vestsiden. Etter opplysninger fra en anleggsarbeider på stedet er jordmassene skjøvet til 



side og hører således til stedet. Den veien som er under bygging avviker noe fra den 

opprinnelige veitraseen, men ligger likefult innenfor konsesjonsområdet. 

 

 

Konsesjonsgitt område markert med blått. Lilla farge er plassering for vei og vindturbin (2012). 

Rød markering er funnområder. 

Det ble stukket med jordbor flere steder både på østsiden og vestsiden av veien for å 

finne løsmasser, men det var mye berg i området og myr som ligger rett på berg. Dette 

stemmer også godt overens med tidligere rapport fra området.  Det ble tatt 3 prøvestikk 

øst i området tett ved veien der vi kunne finne løsmasser. Det ble ikke gjort funn i 

prøvestikkene. 

Det ble observert et mørkere lag med små kullbiter rett under torva i enkelte områder, 

men dette er tolket som spor etter lyngbrann eller avsviing og ikke kulturlag slik 

funnmeldingen antyder. Kulturlag fra eldre steinalder på boplasser som ligger eksponert i 

landskapet er svært vanskelig å finne grunnet dårlig bevaringsforhold.  

Foreløpig konklusjon. 
 

Det lot seg ikke gjøre ved vår befaring og registrering å finne urørte områder 

med funn og vår foreløpige konklusjon er at 3 (mulig 2 av dem hører sammen) 

små steinalderlokaliteter har blitt berørt og må ansees som helt eller delvis 

fjernet / tapt som følge av den veien som er under opparbeiding.  Vi fikk opplyst 

at veien ikke skal utvides utover den bredden som nå foreligger, men at den skal bygges 

opp ca 1 meter. Det kan imidlertid ligge urørte masser under de jorddungene som er 

oppkastet og disse bør sjekkes hvis de blir berørt. Vi må ha mer detaljert informasjon om 

dette fra tiltakshaver før vi gir vår endelige vurdering og konklusjon mht videre arbeid. 



På bakgrunn av våre observasjoner og registrering på nåværende tidspunkt ser vi ingen 

grunn til å stoppe arbeidene, men det bør ikke gjøres noe mer i dette området før vi har 

fått innhentet informasjon om hva som skal skje videre her. Det er Riksantikvaren som 

avgjør hva som skal skje med funn som gjøres etter anleggsstart (se avsnitt under) 

 

 

 

 

Detaljkart som viser funnområde og veien som nå er under opparbeiding(rødt). Runde markeringer 

er hvor vi antar lokalitetene ha vært. 

 



 

Befaring langs veitraseen (foto tatt mot sør) 

 

 

Område med funn i oppkastede masser (foto tatt mot nord). 



 

 

Flintavslag i observert i grusen. 

 

Pilspiss i flint – Tangespiss / Fosna pil 



 

Flintavslag 

 

Videre saksgang. 
 

Når det gjelder konsesjonssaker gjelder noen særregler. 

Disse finnes på vedlagte lenke: 

https://www.riksantikvaren.no/Ansvarsomraader/Arealplanlegging/Energi-og-vassdrag/Registrering-

av-arkeologiske-kulturminner-i-vindkraftsaker 

Kortversjonen er at det er Riksantikvaren som skal ta stilling til om og i hvilken grad arbeidene kan 

fortsette. 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 

 

Saksbehandler:  Øyvor Helstad Arkiv: S82 &13  

Arkivsaksnr.: 18/3228    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FRØYA VINDKRAFTVERK - HØRING AV SØKNAD OM ENDRING AV 

DETALJPLAN OG SØKNAD OM ETABLERING AV VINDMÅLEMAST OG 

RADIOLINJEMAST  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune har ingen merknader til endringssøknaden slik den foreligger. Slik endringene 

er presentert, framstår endringene som bedre løsninger for naturmangfold, massebalanse og 

landskapstilpasning. 

 

Videre har Frøya kommune ingen merknader til oppføring av vindmålemaster og 

radiolinjemast som omsøkt. 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Høringsbrev fra NVE, datert 28.08.2019 

2 Sidetak 4 

3 Tverrsnitt sidetak 2 

4 Skygge 

5 MTA – revidert utlegg 

6 Søknad fra TrønderEnergi datert 20.08.2019 

7 Oversikt sidetak 

8 Snitt massetak 8 

9 Søknad fra TrønderEnergi om målemast/radiolinjemast, datert 20.08.2019 

10 Tverrsnitt sidetak 4 

11 Oversikt sidetak 3 

12 Tverrsnitt sidetak 3 

13 Sidetak 2 

14 Drawing issue sheet 

15 Decibel – main Result 

16 Miljørapport, Multiconsult 

 

Saksopplysninger:   



Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad om endring av 

arealbruksgrense, nye turbinplasseringer, plan for massetak og søknad om oppsetting av 

vindmålemaster og radiolinjemast fra TrønderEnergi Vind for Frøya vindkraftverk.  

 

Søknadene er sendt ut på høring til aktuelle parter. Frøya kommune har fått utsatt 

høringsfristen til 30.09.2019. 

  

NVE opplyser i epost datert 09.09.2019 at: etter at den ordinære høringsfristen har gått ut, 

av hensyn til fremdriften i prosjektet tar sikte på å godkjenne justeringene av veitraseen til 

turbinpunkt 11 og til turbinpunktene 6 og 8. Disse justeringene har bakgrunn i bedre 

landskapstilpasning og gjennomførte planteregistreringer. Vi avventer kommunens uttalelse 

for behandling av de øvrige justeringene (bl.a. flytting av turbinpunkter, oppstillingsplasser 

og tilhørende veier).  

 

Søknad om endring av arealbruksgrense, nye turbinplasseringer og plan for massetak  

I OEDs klageavgjørelse av 06.06.2019 vedrørende godkjenning av detaljplan/MTA for Frøya 

vindkraftverk er det satt krav om flytting av turbin 1, justering av plassering av turbin 2 og 7, 

samt krav om alternativ adkomstvei til turbin 3. Videre har NVE i sin godkjenning av 

28.03.2019 satt vilkår om at massetak/sidetak skal detaljeres og godkjennes av NVE. Det er 

også satt vilkår om det som grunnlag for videre optimalisering skal gjennomføres registrering, 

og eventuell merking, av utvalgte plantelokaliteter.  

 

Det fremgår av søknaden at TrønderEnergi har gjort en ny gjennomgang av veitraseer og 

oppstillingsplasser for å ta hensyn til NVEs og OEDs vilkår. Arbeidet er gjort i samråd med 

entreprenør, landskapsarkitekt og miljørådgiver. Som en følge av vurderinger av 

landskapstilpasning av veilinje og massetak, massebalanse, veilengde, naturforhold og utførte 

planteregistreringer, er det gjort noen justeringer i forhold til vedtatt detaljplan. Endringene 

fremgår av søknadene og medfølgende vedlegg. Det er gjennomført nye støy- og 

skyggekasteregninger med de nye turbinplasseringene, rapportene fra disse beregningene er 

vedlagt.  

 

Søknad om oppsetting av vindmålemaster og radiolinjemast  

Vindmålemaster og radiolinjemast er nødvendig hjelpeanlegg for vindkraftverket bl.a. for 

registrering av vindforhold og for kontroll og oppfølging av produksjonsdata, samt 

kommunikasjon mellom vindkraftverket og omverdenen.  

 

I godkjent detaljplan/MTA er det beskrevet at det vil bli etablert permanente og midlertidige 

vindmålemaster. Behovet for dette er nå nærmere avklart og det søkes om å etablere 7 

midlertidige vindmålemaster i løpet av september 2019. Fire master skal monteres på 

turbinpunkter (turbinpunkt 3, 4, 9 og 10) og skal fjernes før turbinene er installert i 2020. De 

andre tre skal brukes som referansemaster (mast 1, 2 og 3 i vedlagte kart) og er forventet å 

være i drift opp til 2 år.  

 

Masteposisjonene er vist i vedlagt kart. Mastene vil plasseres pluss/minus 30 meter fra angitt 

punkt. Endelig posisjon vil bestemmes ut fra grunnforholdenes beskaffenhet, og vil først 

kunne besluttes etter en detaljert befaring av området. Generelt vil det velges et eksponert og 

relativt flatt område med berg i dagen. Dette gjør at inngrepene blir minimert. Dersom det er 

vanskelig å finne egnet berg i dagen vil det måtte gjøres enkle gravearbeider ved bardunenes 

fundamenter.  



Vindmålemastene vil bestå av seksjonerte enheter som bygges til 110 m mastehøyde og som 

barduneres i tre retninger ved bruk av fjellforankringer. Det vil bli montert bommer i toppen 

for installasjon av måleinstrumenter. Total høyde blir derfor 112 m. På de ytterste bardunene 

vil det bli montert fugleavvisere for å redusere risiko for fuglekollisjoner. 

 

Mastemateriell vil bli fløyet inn med helikopter for dermed å redusere belastningen på 

terrenget. Bruk av motorisert materiell skal benytte gjeldende/planlagte veitraséer inn i/ut av 

og innenfor planområdet. Det vil ikke bli benyttet terrenggående transport av materiell eller 

personell til master som etableres veiløst. Mastene vil bli instrumentert med godkjente 

hinderlys, og vil registreres i Nasjonalt register for luftfartshindre.  

Strømforsyning til mastene vil bli sikret gjennom bruk av solcelleanlegg og batterier.  

Etablering av vindmålemastene vil ikke medføre vesentlige negative virkninger for miljø eller 

andre samfunnsinteresser. Det er sikret at avstanden mellom potensiell hekkeplass for hubro 

og målemast(er) ikke er kortere enn avstanden til de nærmeste turbinposisjonene.  

 

Radiolinjemast  

Radiolinjemast er nødvendig hjelpeanlegg for vindkraftverket og vil bidra til kommunikasjon 

mellom vindkraftverket og omverdenen. Det vil bli etablert en permanent ca 30 meter høy 

mast i nærheten av området for servicebygg/transformatorstasjon. Videre vil det bli bygget en 

ca. 100 meter lang permanent vei til masten fra adkomstveien til vindparken. Det vil etableres 

kommunikasjon/strøm i veiskulder. Det vil også etableres en enkel driftshytte ved masten.  

 

Vurdering: 

Godkjent MTA/detaljplan for Frøya vindkraftverk legges til grunn for planlegging, installasjon 

og drift av mastene. Leverandør vil lage et miljøoppfølgingsprogram (MOP) hvor krav og 

vilkår i MTA følges opp.  

 

Frøya kommune har ingen merknader til endringssøknaden slik den foreligger. Slik endringene 

er presentert, framstår endringene som bedre løsninger for naturmangfold, massebalanse og 

landskapstilpasning. 

 

Videre har Frøya kommune ingen merknader til oppføring av vindmålemast og radiolinjemast 

som omsøkt. 

 

Frøya kommune merker seg at det i løpet av utbyggingsperioden har blitt forbedringer i 

prosjektet med hensyn til naturmangfold, massebalanse og landskapstilpasning.  
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Frøya vindkraftverk - Høring av søknad om endring av detaljplan og 

søknad om etablering av vindmålemast og radiolinjemast 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottok den 21.08.2019 søknad om endring av 

arealbruksgrense, nye turbinplasseringer, plan for massetak og søknad om oppsetting av 

vindmålemaster og radiolinjemast fra TrønderEnergi Vind for Frøya vindkraftverk. Søknadene 

sendes nå på høring, og vi ber om at merknader til planen sendes NVE senest innen 12.09.2019. 

Søknad om endring av arealbruksgrense, nye turbinplasseringer, plan for massetak 

I OEDs klageavgjørelse av 06.06.2019 vedr. godkjenning av detaljplan/MTA for Frøya vindkraftverk er 

det satt krav om flytting av turbin 1, justering av plassering av turbin 2 og 7, samt krav om alternativ 

adkomstvei til turbin 3. Videre har NVE i sin godkjenning av 28.03.2019 satt vilkår om at 

massetak/sidetak skal detaljeres og godkjennes av NVE. Det er også satt vilkår om det som grunnlag for 

videre optimalisering skal gjennomføres registrering, og eventuell merking, av utvalgte plantelokaliteter.  

Det fremgår av søknaden at TrønderEnergi har gjort en ny gjennomgang av veitraseer og 

oppstillingsplasser for å ta hensyn til NVEs og OEDs vilkår. Arbeidet er gjort i samråd med entreprenør, 

landskapsarkitekt og miljørådgiver. Som en følge av vurderinger av landskapstilpasning av veilinje og 

massetak, massebalanse, veilengde, naturforhold og utførte planteregistreringer, er det gjort noen 

justeringer i forhold til vedtatt detaljplan. Detaljer ift endringene fremgår av søknaden, samt 

medfølgende oversiktskart. Plan for massetak, samt tegninger og snitt av uttaksbehov, fremgår også av 

søknaden. Det er gjennomført nye støy- og skyggekasteregninger med de nye turbinplasseringene, 

rapportene fra disse beregningene er vedlagt.  

NVE gjør oppmerksom på at TrønderEnergi Vind ved brev av 28.06.2019 søkte om endring av 

arealbruksgrense for første del av veianlegget (adkomstvei og vei mot turbin 9). NVE godkjente 

endringene ved vedtak av 22.07.2019.  

NVE har til behandling søknad fra TrønderEnergi om en mindre justering av arealbruksgrensen ved 

riggområdet/servicetomt for å sikre areal for midlertidig mellomlagring av myr/torvmasser. NVE 

vurderer at justeringen er å anse som en mindre vesentlige endring av MTA, som har små konsekvenser 

for miljø og omgivelser. NVE tar derfor sikte på å godkjenne søknaden den nærmeste tiden.  
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Søknad om oppsetting av vindmålemaster og radiolinjemast  

Vindmålemaster og radiolinjemast er nødvendig hjelpeanlegg for vindkraftverket bl.a. for registrering av 

vindforhold og for kontroll og oppfølging av produksjonsdata, samt kommunikasjon mellom 

vindkraftverket og omverdenen.  

I godkjent detaljplan/MTA er det beskrevet at det vil bli etablert permanente og midlertidige 

vindmålemaster. Behovet for dette er nå nærmere avklart og TrønderEnergi søker, i brev av 20.08.2019, 

om å etablert 7 midlertidige vindmålemaster. I henhold til søknaden legges det ikke opp til permanente 

målemaster, men det søkes om etablering av en permanent en radiolinjemast.   

Lokaliseringen av vindmålemastene og radiolinjemasten fremgår av vedlagt oversiktskart. 

Høringen 

I forbindelse med behandlingen av detaljplan/MTA var plan på høring. De mottatte søknadene sendes nå 

på høring til de som kom med uttale i forbindelse med behandlingen av detaljplan/MTA.  

NVE ber TrønderEnergi Vind om å orientere berørte grunneiere og andre rettighetshavere, i tillegg til 

berørte støy- og/eller skyggekastmottakere over anbefalte grenseverdier (basert på wors-case 

beregninger), om høringen og fristen for å uttale seg til NVE. Kopi av underretningen med tilhørende 

adresseliste skal sendes til NVE. 

NVE presiserer at detaljplan og MTA for anlegget er godkjent, og at det kun er de omsøkte endringene 

som nå er til behandling. 

Merknader til søknadene må sendes skriftlig til NVE innen 12.09.2019. Vi foretrekker elektronisk 

oversendelse til nve@nve.no. 

Dokumentene finnes vedlagt.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Anne Johanne Kråkenes 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Vedlegg:    

 Søknad om fravik fra godkjent arealbruksgrense, nye turbinplasseringer og godkjenning av plan 

for massetak, av 20.08.2019, med følgende vedlegg:  

o Miljørapport Frøya vindkraftverk – kartlegging av indikatorartene engmarihånd og 

brunskjene. Multiconsult 4.7.2019 

o Kart Frøya vindkraftverk. MTA-utlegg vs revidert utlegg. 

o Tegninger og snitt massetak 1-4, samt oversiktskart 

 Søknad om tillatelse til oppsetting av midlertidige målemaster og radiolinjemast, av 20.08.2019, 

med følgende vedlegg: 

o Kart Frøya vindkraftverk. MTA-utlegg vs revidert utlegg. 

o Tegning vindmålemast 

 3 Rapporter fra utførte støy- og skyggekastberegninger, datert sommer 2019 
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SHADOW - Main Result
Calculation: 201907 - 14 x V136, 4.2 MW 20190710 Final Layout
Assumptions for shadow calculations
Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3 °
Day step for calculation 1 days
Time step for calculation 1 minutes

Sunshine probability S/S0 (Sun hours/Possible sun hours) []
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

225 467 449 587 759 505 500 910 1,124 629 462 383 7,000

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker
calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker
values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver
window. The ZVI calculation is based on the following assumptions:
Height contours used: Height Contours: hoyde_cropped.map (2)
Obstacles used in calculation
Eye height for map: 1.5 m
Grid resolution: 1.0 m

All coordinates are in
UTM (north)-WGS84 Zone: 32

kartkatalog.geonorge.no

Scale 1:75,000
New WTG Shadow receptor

WTGs
WTG type Shadow data

Easting Northing Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM
rated diameter height distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]
1 483,641.2 7,064,087.0 59.8 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
2 481,356.6 7,062,960.3 46.4 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
3 481,328.8 7,062,395.4 45.3 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
4 481,866.0 7,062,408.4 57.0 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
5 481,985.8 7,063,275.0 53.7 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
6 482,445.0 7,062,851.4 54.3 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
7 482,552.8 7,063,557.1 49.8 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
8 482,695.9 7,063,163.2 62.8 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
9 483,262.3 7,062,993.9 62.0 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4

10 483,300.8 7,063,905.7 59.6 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
11 483,470.5 7,063,328.8 61.4 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
12 484,008.3 7,063,620.9 59.6 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
13 484,108.6 7,064,331.1 64.0 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4
14 484,503.2 7,063,675.6 57.7 VESTAS V136-4.2-Tron... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 1,802 10.4

Shadow receptor-Input
No. Easting Northing Z Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. window (ZVI) a.g.l.
[m] [m] [m] [m] [°] [m]

A 484,294.3 7,062,506.6 40.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
B 483,504.8 7,062,047.9 40.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
C 484,562.2 7,062,677.7 7.8 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
D 482,762.9 7,061,720.9 26.5 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
E 483,116.0 7,061,843.0 40.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
F 482,801.0 7,061,713.0 28.9 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
G 482,730.0 7,061,689.0 27.5 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
H 483,453.0 7,061,948.0 40.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
I 480,908.5 7,061,580.2 20.2 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
J 484,622.0 7,062,629.0 2.2 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
K 480,888.0 7,061,584.0 24.7 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
L 485,203.7 7,064,108.6 40.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

M 484,627.0 7,062,580.0 6.4 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
N 484,750.1 7,062,659.9 11.9 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
O 484,603.0 7,062,539.0 5.4 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

To be continued on next page...



windPRO 3.2.744 by EMD International A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO01.08.2019 11:53 / 2

Project:

Frøya
Licensed user:

Meventus AS
Konsgård Allé 59
NO-4632 Kristiansand
+47 3860 7115
Kyle Brennan / kyle@meventus.com
Calculated:

12.07.2019 00:51/3.2.744

SHADOW - Main Result
Calculation: 201907 - 14 x V136, 4.2 MW 20190710 Final Layout
...continued from previous page
No. Easting Northing Z Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l. window (ZVI) a.g.l.
[m] [m] [m] [m] [°] [m]

P 484,647.0 7,062,552.0 9.4 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
Q 484,751.0 7,062,635.0 12.5 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
R 480,070.9 7,062,763.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
S 482,166.0 7,061,378.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
T 483,552.0 7,061,827.0 23.5 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
U 484,570.0 7,062,472.0 9.8 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
V 485,229.8 7,064,168.6 40.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

W 483,712.0 7,061,874.0 7.1 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
X 482,139.0 7,061,339.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
Y 483,563.0 7,061,791.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
Z 482,551.7 7,061,411.2 38.8 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

AA 484,333.0 7,062,213.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AB 484,730.0 7,062,491.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AC 482,509.0 7,061,287.0 29.8 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AD 482,499.0 7,061,284.0 27.5 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AE 481,429.0 7,061,185.0 25.3 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AF 481,377.0 7,061,165.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AG 483,144.0 7,061,445.0 30.1 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AH 481,460.0 7,061,092.0 21.1 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AI 481,615.0 7,061,055.0 0.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AJ 483,156.0 7,061,347.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AK 482,964.0 7,061,225.0 14.8 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AL 482,938.0 7,061,209.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

AM 484,017.0 7,061,610.0 16.7 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AN 484,001.0 7,061,596.0 14.8 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AO 484,042.0 7,061,598.0 12.4 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AP 480,508.0 7,061,258.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AQ 481,045.0 7,060,921.0 25.4 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AR 481,135.0 7,060,897.0 12.2 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AS 481,066.0 7,060,899.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AT 480,645.0 7,060,982.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AU 485,117.0 7,061,972.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AV 480,544.0 7,060,876.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

AW 480,637.0 7,060,823.0 14.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AX 480,514.0 7,060,845.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AY 480,138.0 7,061,056.0 36.2 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
AZ 480,406.0 7,060,790.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BA 480,193.0 7,060,908.0 37.2 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BB 480,341.0 7,060,814.0 21.5 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BC 480,314.0 7,060,785.0 20.9 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BD 480,262.0 7,060,771.0 21.7 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BE 480,178.0 7,060,829.0 27.8 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BF 480,093.0 7,060,915.0 35.7 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BG 480,229.0 7,060,771.0 22.3 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BH 480,130.0 7,060,789.0 24.1 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BI 480,008.0 7,060,896.0 32.2 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BJ 480,076.0 7,060,818.0 26.6 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0
BK 485,725.0 7,062,067.0 20.0 2.0 2.0 2.0 90.0 "Green house mode" 4.0

Calculation Results
Shadow receptor

Shadow, worst case Shadow, expected values
No. Shadow hours Shadow days Max shadow Shadow hours

per year per year hours per day per year
[h/year] [days/year] [h/day] [h/year]

A 45:19 117 0:29 10:27
B 27:06 100 0:26 6:21
C 0:00 0 0:00 0:00
D 42:18 109 0:31 9:51
E 11:23 39 0:24 2:44
F 40:59 110 0:29 9:35
G 39:43 103 0:31 9:10
H 31:27 97 0:26 7:11
I 25:37 64 0:28 7:07

To be continued on next page...
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Shadow, worst case Shadow, expected values
No. Shadow hours Shadow days Max shadow Shadow hours

per year per year hours per day per year
[h/year] [days/year] [h/day] [h/year]

J 18:47 59 0:25 4:27
K 27:14 69 0:27 7:35
L 56:03 117 1:03 15:08

M 29:25 97 0:25 6:59
N 20:48 72 0:23 5:01
O 35:36 118 0:25 8:24
P 28:04 95 0:24 6:39
Q 20:57 73 0:23 5:02
R 20:28 64 0:25 5:15
S 0:00 0 0:00 0:00
T 0:00 0 0:00 0:00
U 37:15 112 0:25 8:43
V 51:23 111 0:59 13:58

W 0:00 0 0:00 0:00
X 0:00 0 0:00 0:00
Y 20:36 63 0:23 4:36
Z 11:51 47 0:22 2:43

AA 27:31 81 0:26 6:24
AB 22:39 81 0:22 5:22
AC 18:40 67 0:21 4:10
AD 0:00 0 0:00 0:00
AE 0:00 0 0:00 0:00
AF 0:00 0 0:00 0:00
AG 12:39 49 0:21 2:56
AH 0:00 0 0:00 0:00
AI 0:00 0 0:00 0:00
AJ 15:07 62 0:20 3:27
AK 0:00 0 0:00 0:00
AL 12:37 45 0:21 2:50

AM 0:00 0 0:00 0:00
AN 0:00 0 0:00 0:00
AO 0:00 0 0:00 0:00
AP 14:12 64 0:19 3:57
AQ 0:00 0 0:00 0:00
AR 0:00 0 0:00 0:00
AS 0:00 0 0:00 0:00
AT 0:00 0 0:00 0:00
AU 0:00 0 0:00 0:00
AV 0:00 0 0:00 0:00

AW 0:00 0 0:00 0:00
AX 0:00 0 0:00 0:00
AY 11:34 46 0:20 3:10
AZ 0:00 0 0:00 0:00
BA 0:00 0 0:00 0:00
BB 0:00 0 0:00 0:00
BC 0:00 0 0:00 0:00
BD 0:00 0 0:00 0:00
BE 0:00 0 0:00 0:00
BF 0:00 0 0:00 0:00
BG 0:00 0 0:00 0:00
BH 0:00 0 0:00 0:00
BI 0:00 0 0:00 0:00
BJ 0:00 0 0:00 0:00
BK 0:00 0 0:00 0:00

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
No. Name Worst case Expected

[h/year] [h/year]
1 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1628) 9:00 2:24
2 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1629) 10:57 2:58
3 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1630) 62:12 14:54
4 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1631) 114:55 28:07
5 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1632) 0:00 0:00

To be continued on next page...
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No. Name Worst case Expected

[h/year] [h/year]
6 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1633) 49:14 11:10
7 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1634) 0:00 0:00
8 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1635) 6:05 1:27
9 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1636) 73:07 17:24

10 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1637) 0:00 0:00
11 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1638) 89:45 20:48
12 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1639) 13:09 3:41
13 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1640) 23:16 5:49
14 VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O! hub: 112.0 m (TOT: 180.0 m) (1641) 31:16 8:49

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.
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Frøya vindkraftverk. Søknad om fravik fra godkjent 
arealbruksgrense, nye turbinplasseringer og godkjenning av plan for 
massetak 
 
Vi viser til NVEs godkjenning av MTA/detaljplan for Frøya vindkraftverk av 28.03.2019, samt OEDs 
klageavgjørelse av 06.06.2019, vårt brev om endring av arealbruksgrense for første del av veianlegget 
av 28.06.2019 og NVEs tillatelse av 22.07.2019. 
 
TrønderEnergi søker med dette om: 

1. Fravik fra arealbruksgrense og nye turbinplasseringer  
2. Godkjenning av plan for massetak 

 
 
Fravik fra arealbruksgrense og nye turbinplasseringer 
I OEDs klageavgjørelse er det satt krav om flytting av turbin 1, justering av plassering av turbin 2 og 7, 
samt krav om alternativ adkomstvei til turbin 3. Videre har NVE i sin godkjenning satt vilkår om at 
massetak/sidetak skal detaljeres og godkjennes av NVE. Det er også satt vilkår om det som grunnlag 
for videre optimalisering må gjennomføres registrering og eventuell merking av plantelokaliteter, jf 
konsesjonsvilkår nr 8.  
 
TrønderEnergi har tidligere sendt inn og fått godkjent (NVEs brev av 22.07.2019) endringer for første 
del av veianlegget (adkomstvei og vei mot turbin 9). Arealbruksgrense mot nordøst på riggområdet 
er utvidet ytterligere noe for å få tilstrekkelig areal til mellomlagring av torvmasser/vekstjord som 
skal benyttes til revegetering/arrondering. 
 
TrønderEnergi har gjort en ny gjennomgang av veiutlegg og oppstillingsplasser for å hensynta NVEs 
og OEDs vilkår. Arbeidet er gjort i samråd med entreprenør Søbstad og landskapsarkitekt og 
miljørådgiver fra Multiconsult. Som en følge av vurderinger av landskapstilpasning av veilinje og 
massetak, massebalanse, veilengde, naturforhold og utførte planteregistreringer, har vi gjort noen 
justeringer i forhold til vedtatt detaljplan. Et overordnet mål har vært å se om det er mulig å 
ytterligere redusere veilengde og antall massetak/sidetak for å redusere «fotavtrykket» i 
planområdet. Inngrepsgrense for ny veilinje er trukket inn og justert der det foreligger miljøverdier 
som særskilt bør ivaretas (f.eks myr, vassdrag, plantelokaliteter). Se vedlagte rapport fra 
Multiconsult, datert 04.07.2019 om kartlegging av plantelokaliteter. 
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Turbin 1 er flyttet til et område nordøst i konsesjonsområdet, mellom turbin 10 og 13. Dette er en 
plassering som tidligere er kommunisert gjennom godkjenning av MTA-planen, jf NVEs vedtak. Denne 
plasseringen gjør at det har vært mulig å se på en helt ny veiløsning i denne delen av 
konsesjonsområdet. Løsningen som er valgt gjør at en unngår vei og massetak i et større 
landskapsrom mellom turbinene 10, 1, 13 og 12, 14, og i stedet flytter veien i et område det allerede 
er planlagt inngrep. 
 
Turbin 2 og 7 er trukket inn slik at sveiparealet kommer innenfor konsesjonsområdet. Turbin 2 er 
også trukket noe mot øst. 
 
Vei til turbin 3 er planlagt slik at den blir en fortsettelse fra vei til turbin 4. Dette er gjort ved å rotere 
oppstillingsplass for turbin 3. Dette gjør at en reduserer inngrep i Røssvassmyran i nordvest, i tråd 
med OEDs klageavgjørelse. 
 
For flere av de andre turbinplasseringene er det gjort tilpasninger ved at en har rotert 
oppstillingsplasser og flyttet veier for å hensynta prinsippene og hensynene (landskapstilpasning, 
mykere veilinje og unngå viktige plantearter/vegetasjonstyper) som beskrevet over. Endringene går 
frem av vedlagt kart. 
 
Endringene av vei som er gjort innebærer at man reduserer fotavtrykket på naturmiljøet ved at det 
vil bygges mindre vei (ca 10 % - ca 1 km). Endringene av veiutlegget gjør at det også vil bli behov for 
mindre masser og dermed færre massetak. Justeringene som er gjort medfører også at veilinjene 
totalt sett har en bedre landskapstilpasning og ligger bedre i terrenget. Vi sparer noen store 
landskapsrom for veganlegg og reduserer synligheten i andre landskapsrom. 
 
Endringen av turbin-layout medfører ingen endringer med tanke på å overholde grenseverdien for 
støy. Alle støyfølsomme bygg vil være under 45 dBA, på samme måte som i godkjent MTA/detaljplan. 
Når det gjelder skyggekast vil flytting av turbin 1 medføre at det vil bli gjort mindre justeringer i 
omfanget av avbøtende tiltak, slik at faktisk skyggekast ikke overstiger retningslinjene i tråd med 
NVEs vedtak om godkjenning av MTA-planen. 
 
Plan for massetak 
Som beskrevet over har revidert turbinutlegg og veiutlegg gjort at skisserte massetak har blitt flyttet 
og redusert. Antall massetak er redusert fra 12 (MTA-plan) til 4. Landskapet i området omkring de 
planlagte massetakene/sidetakene er kollete og kupert, og med myrer og tjern mellom 
terrengformene. Dette er det overordnede landskapsbildet i det meste av tiltaksområdet. Området 
er uten trevegetasjon. 
 
Det har særlig vært sett på muligheten for å skjerme massetak for innsyn fra ulike landskapsrom når 
veiene har blitt justert. For uttak 1 er det særlig lagt vekt på den samlede virkningen av inngrepene 
(vei, kranopptillingsplass og massetak). Her er vei og massetak trukket nærmere turbinpunktet for å 
samle inngrepene mer i forhold til opprinnelig løsning i MTA-planen. 
 
Massetakene vil bli anlagt i henhold til prinsippene i «Håndbok for terrenginngrep og 
landskapstilpasning» i MTA-planen. Det vil bli brukt landskapsfaglig kompetanse i planlegging og 
utføring av tilbakefylling av skrapmasser, istandsetting og arrondering. Det legges vekt på å få vinkler 
og overganger mot skjæring som er best mulig tilpasset det kuperte og kollete terrenget. Arrondering 
gjøres slik at det hele får et naturlig preg, med avrunding og tilbakefylling slik at det ikke blir 
knekklinjer, lange rettlinjer og store ensarta flater. 

 
Det vil også bli brukt miljøfaglig kompetanse for oppfølging i uttaksfasen. 
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Se vedlagte tegninger og snitt av uttaksbehov, og prinsipp for bruk av skrapmasser til reparasjon av 
terreng. Endelig løsning for terrengtilpasning og arrondering vil være avhengig av reelt uttaksbehov 
og detaljeres senere. 
  
 
 
 
Prinsippene for tilpasning som følge av NVEs- og OEDs vilkår og planlagt justering av veinettet og 
massetak for hele planområdet er forelagt og diskutert med Frøya kommune i møte 26.06.2019 og 
06.08.2019. Vedlagte plan ble også presentert på formannskapsmøte 19.08.2019, og er sendt Frøya 
kommune for uttalelse. 
 
Endringene ble også forelagt grunneierne i møte 08.07.2019 og 30.07.2019. Vi har ikke mottatt 
merknader fra grunneierne til foreslåtte endringer. 
 
 
Med vennlig hilsen 
TrønderEnergi Vind AS 
  
 
 
Nils Henrik Johnson 
Tlf 913 97 976 
 
 
 
Vedlegg:  Miljørapport Frøya vindkraftverk – kartlegging av indikatorartene engmarihånd og 

brunskjene. Multiconsult 4.7.2019 
 Kart Frøya vindkraftverk. MTA-utlegg vs revidert utlegg. 

Tegninger og snitt massetak 
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Frøya vindkraftverk. Søknad om tillatelse til oppsetting av 
midlertidige målemaster og radiolinjemast  
 
Vi viser til NVEs godkjenning av MTA/detaljplan for Frøya vindkraftverk av 28.03.2019, samt OEDs 
klageavgjørelse av 06.06.2019. 
 
TrønderEnergi søker med dette om: 

1. Oppsett av midlertidige vindmålemaster 
2. Oppsett av mast for radiolinje 

 
 
Vindmålemaster 
I MTA-plan kap. 3.13 er det beskrevet at det vil bli etablert permanente og midlertidige 
vindmålemaster. Behovet for dette er nå nærmere avklart og det vil bli etablert 7 midlertidige 
vindmålemaster i september i år. Det legges ikke opp til permanente målemaster. 
 
Vindmålemastene er nødvendige hjelpeanlegg for bygging og drift av vindkraftverket, bl.a. for 
registrering av vindforhold og for kontroll og oppfølging av produksjonsdata for vindkraftverket.  
Mastene og data skal brukes primært for effektkurveverifisering.   
 
Fire master skal monteres på turbinpunkter (turbinpunkt 3, 4, 9 og 10) og skal fjernes før turbinene 
er installert i 2020.  De andre tre skal brukes som referansemaster (mast 1, 2 og 3 i vedlagte kart) og 
er forventet å være i drift opp til 2 år.   
 
Masteposisjonene er vist i vedlagt kart. Mastene vil plasseres pluss/minus 30 meter fra angitt punkt. 
Endelig posisjon vil bestemmes ut fra grunnforholdenes beskaffenhet, og vil først kunne besluttes 
etter en detaljert befaring av området. Generelt vil det velges et eksponert og relativt flatt område 
med berg i dagen. Dette gjør at inngrepene blir minimert. Dersom det er vanskelig å finne egnet berg 
i dagen vil det måtte gjøres enkle gravearbeider ved bardunenes fundamenter. 
 
Vindmålemastene vil bestå av seksjonerte enheter som bygges til 110 m mastehøyde og som 
barduneres i tre retninger ved bruk av fjellforankringer. Det vil bli montert bommer i toppen for 
installasjon av måleinstrumenter. Total høyde blir derfor 112m (se vedlagt illustrasjon).  På de 
ytterste bardunene vil det bli montert fugleavvisere for å redusere risiko for fuglekollisjoner. 
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Mastemateriell vil bli fløyet inn med helikopter for dermed å redusere belastningen på terrenget. 
Bruk av motorisert materiell skal benytte gjeldende/planlagte veitraséer inn i/ut av og innenfor 
planområdet. Det vil ikke bli benyttet terrenggående transport av materiell eller personell til master 
som etableres veiløst. Mastene vil bli instrumentert med godkjente hinderlys, og vil registreres i 
«Nasjonalt register for luftfartshindre».  
 
Strømforsyning til mastene vil bli sikret gjennom bruk av solcelleanlegg og batterier.  
 
Etablering av vindmålemastene vil ikke medføre vesentlige negative virkninger for miljø eller andre 
samfunnsinteresser. Det er sikret at avstanden mellom potensiell hekkeplass for hubro og 
målemast(er) ikke er kortere enn avstanden til de nærmeste turbinposisjonene. Godkjent 
MTA/detaljplan for Frøya vindkraftverk legges til grunn for planlegging, installasjon og drift av 
mastene. Leverandør vil lage et miljøoppfølgingsprogram (MOP) hvor krav og vilkår i MTA følges opp. 
 
Mastene er lokalisert på sameiet 6/3,6; 7/1,2; 8/1,3-18,21, 15 i Frøya kommune. Etablering av 
vindmålemaster inngår som en del av avtalen med grunneierne. 
 
 
Radiolinjemast 
Radiolinjemast er nødvendig hjelpeanlegg for vindkraftverket og vil bidra til kommunikasjon mellom 
vindkraftverket og omverdenen. Det vil bli etablert en permanent ca 30 meter høy mast i nærheten 
av området for servicebygg/transformatorstasjon. Videre vil det bli bygget en ca 100 meter lang 
permanent vei til masten fra adkomstveien til vindparken. Det vil etableres kommunikasjon/strøm i 
veiskulder. Det vil også etableres en enkel driftshytte ved masten (se eksempelbilde under). 
 
Etablering av radiolink og plassering av denne er presentert for grunneier i møte 08.07.2019. Det var 
ikke innvendinger til etablering av radiolinjemast. 
 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
TrønderEnergi Vind AS 
  
 
Nils Henrik Johnson 
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Vedlegg:   Kart Frøya vindkraftverk. MTA-utlegg vs revidert utlegg. 

Tegning vindmålemast 
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Norwegian rules for noise calculation.
Calculation based on Veileder til retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442/2012)

Noise values in calculation:
Total noise values are Lden values

All coordinates are in
UTM (north)-WGS84 Zone: 32

kartkatalog.geonorge.no

Scale 1:75,000
New WTG Noise sensitive area

WTGs
WTG type Noise data

Easting Northing Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Setting Creator Name Wind Status LwA,ref Pure
rated diameter height speed tones

[m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)]
1 483,641.2 7,064,087.0 59.8VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

2 481,356.6 7,062,960.3 46.4VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

3 481,328.8 7,062,395.4 45.3VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

4 481,866.0 7,062,408.4 57.0VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

5 481,985.8 7,063,275.0 53.7VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

6 482,445.0 7,062,851.4 54.3VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

7 482,552.8 7,063,557.1 49.8VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

8 482,695.9 7,063,163.2 62.8VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

9 483,262.3 7,062,993.9 62.0VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

10 483,300.8 7,063,905.7 59.6VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

11 483,470.5 7,063,328.8 61.4VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

12 484,008.3 7,063,620.9 59.6VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

13 484,108.6 7,064,331.1 64.0VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

14 484,503.2 7,063,675.6 57.7VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 13... Yes VESTAS V136-4.2-Tronder-4,200 4,200 136.0 112.0 Day USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Evening USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g
Night USER V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges 13.0 Interpolated 103.9 No g

g) Data calculated from data for other wind speed (uncertain)

Calculation Results

Sound level
Noise sensitive area Demands Sound level Demands fulfilled ?
No. Name Easting Northing Z Imission Noise Distance From WTGs Noise Distance All

height
[m] [m] [dB] [m] [dB]

A Noise sensitive point: Norwegian - User defined (128) 484,294.3 7,062,506.6 40.0 5.0 45.0 44.9 Yes Yes
A Day 38.5
A Evening 38.5
A Night 38.5
B Noise sensitive point: Norwegian - User defined (129) 483,504.8 7,062,047.9 40.0 5.0 45.0 4*TH 44.7 Yes Yes Yes
B Day 38.3
B Evening 38.3
B Night 38.3

To be continued on next page...
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Noise sensitive area Demands Sound level Demands fulfilled ?
No. Name Easting Northing Z Imission Noise Distance From WTGs Noise Distance All

height
[m] [m] [dB] [m] [dB]

C Noise sensitive point: Norwegian - User defined (130) 484,562.2 7,062,677.7 7.8 5.0 45.0 44.5 Yes Yes
C Day 38.1
C Evening 38.1
C Night 38.1
D Noise sensitive point: Norwegian - User defined (131) 482,762.9 7,061,720.9 26.5 5.0 45.0 44.4 Yes Yes
D Day 38.0
D Evening 38.0
D Night 38.0
E Noise sensitive point: Norwegian - User defined (132) 483,116.0 7,061,843.0 40.0 5.0 45.0 44.5 Yes Yes
E Day 38.1
E Evening 38.1
E Night 38.1
F Noise sensitive point: Norwegian - User defined (133) 482,801.0 7,061,713.0 28.9 5.0 45.0 4*TH 44.3 Yes Yes Yes
F Day 37.9
F Evening 37.9
F Night 37.9
G Noise sensitive point: Norwegian - User defined (134) 482,730.0 7,061,689.0 27.5 5.0 45.0 4*TH 44.3 Yes Yes Yes
G Day 37.9
G Evening 37.9
G Night 37.9
H Noise sensitive point: Norwegian - User defined (135) 483,452.7 7,061,947.9 40.0 5.0 45.0 4*TH 44.4 Yes Yes Yes
H Day 38.0
H Evening 38.0
H Night 38.0
I Noise sensitive point: Norwegian - User defined (136) 480,908.5 7,061,580.2 20.2 5.0 45.0 42.9 Yes Yes
I Day 36.5
I Evening 36.5
I Night 36.5
J Noise sensitive point: Norwegian - User defined (137) 484,622.0 7,062,629.0 2.2 5.0 45.0 44.2 Yes Yes
J Day 37.8
J Evening 37.8
J Night 37.8
K Noise sensitive point: Norwegian - User defined (138) 480,888.0 7,061,584.0 24.7 5.0 45.0 4*TH 42.8 Yes Yes Yes
K Day 36.4
K Evening 36.4
K Night 36.4
L Noise sensitive point: Norwegian - User defined (139) 485,203.7 7,064,108.6 40.0 5.0 45.0 4*TH 44.3 Yes Yes Yes
L Day 37.9
L Evening 37.9
L Night 37.9
M Noise sensitive point: Norwegian - User defined (140) 484,627.0 7,062,580.0 6.4 5.0 45.0 44.0 Yes Yes
M Day 37.6
M Evening 37.6
M Night 37.6
N Noise sensitive point: Norwegian - User defined (141) 484,750.1 7,062,659.9 11.9 5.0 45.0 43.9 Yes Yes
N Day 37.5
N Evening 37.5
N Night 37.5
O Noise sensitive point: Norwegian - User defined (142) 484,603.0 7,062,539.0 5.4 5.0 45.0 4*TH 43.8 Yes Yes Yes
O Day 37.4
O Evening 37.4
O Night 37.4
P Noise sensitive point: Norwegian - User defined (143) 484,647.0 7,062,552.0 9.4 5.0 45.0 975 43.7 Yes Yes Yes
P Day 37.3
P Evening 37.3
P Night 37.3
Q Noise sensitive point: Norwegian - User defined (144) 484,751.0 7,062,635.0 12.5 5.0 45.0 43.7 Yes Yes
Q Day 37.3
Q Evening 37.3
Q Night 37.3
R Noise sensitive point: Norwegian - User defined (145) 480,070.9 7,062,763.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 41.3 Yes Yes Yes
R Day 34.9
R Evening 34.9
R Night 34.9
S Noise sensitive point: Norwegian - User defined (146) 482,166.0 7,061,378.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 43.3 Yes Yes Yes
S Day 36.9

To be continued on next page...
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Noise sensitive area Demands Sound level Demands fulfilled ?
No. Name Easting Northing Z Imission Noise Distance From WTGs Noise Distance All

height
[m] [m] [dB] [m] [dB]

S Evening 36.9
S Night 36.9
T Noise sensitive point: Norwegian - User defined (147) 483,552.0 7,061,827.0 23.5 5.0 45.0 4*TH 43.5 Yes Yes Yes
TDay 37.1
TEvening 37.1
TNight 37.1
U Noise sensitive point: Norwegian - User defined (148) 484,570.0 7,062,472.0 9.8 5.0 45.0 4*TH 43.6 Yes Yes Yes
U Day 37.3
U Evening 37.3
U Night 37.3
V Noise sensitive point: Norwegian - User defined (149) 485,229.8 7,064,168.6 40.0 5.0 45.0 4*TH 43.8 Yes Yes Yes
VDay 37.4
VEvening 37.4
VNight 37.4

W Noise sensitive point: Norwegian - User defined (150) 483,712.0 7,061,874.0 7.1 5.0 45.0 4*TH 43.4 Yes Yes Yes
W Day 37.0
W Evening 37.0
W Night 37.0
X Noise sensitive point: Norwegian - User defined (151) 482,139.0 7,061,339.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 43.1 Yes Yes Yes
X Day 36.7
X Evening 36.7
X Night 36.7
Y Noise sensitive point: Norwegian - User defined (152) 483,563.0 7,061,791.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 43.3 Yes Yes Yes
YDay 36.9
YEvening 36.9
YNight 36.9
Z Noise sensitive point: Norwegian - User defined (153) 482,551.7 7,061,411.2 38.8 5.0 45.0 4*TH 43.0 Yes Yes Yes
Z Day 36.6
Z Evening 36.6
Z Night 36.6

AA Noise sensitive point: Norwegian - User defined (154) 484,333.0 7,062,213.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 43.3 Yes Yes Yes
AADay 36.9
AAEvening 36.9
AANight 36.9
AB Noise sensitive point: Norwegian - User defined (155) 484,730.0 7,062,491.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 43.1 Yes Yes Yes
AB Day 36.7
AB Evening 36.7
AB Night 36.7
AC Noise sensitive point: Norwegian - User defined (156) 482,509.0 7,061,287.0 29.8 5.0 45.0 42.4 Yes Yes
AC Day 36.0
AC Evening 36.0
AC Night 36.0
AD Noise sensitive point: Norwegian - User defined (157) 482,499.0 7,061,284.0 27.5 5.0 45.0 42.4 Yes Yes
AD Day 36.0
AD Evening 36.0
AD Night 36.0
AE Noise sensitive point: Norwegian - User defined (158) 481,429.0 7,061,185.0 25.3 5.0 45.0 41.9 Yes Yes
AE Day 35.5
AE Evening 35.5
AE Night 35.5
AF Noise sensitive point: Norwegian - User defined (159) 481,377.0 7,061,165.0 20.0 5.0 45.0 41.7 Yes Yes
AF Day 35.3
AF Evening 35.3
AF Night 35.3
AG Noise sensitive point: Norwegian - User defined (160) 483,144.0 7,061,445.0 30.1 5.0 45.0 42.3 Yes Yes
AG Day 35.9
AG Evening 35.9
AG Night 35.9
AH Noise sensitive point: Norwegian - User defined (161) 481,460.0 7,061,092.0 21.1 5.0 45.0 41.4 Yes Yes
AH Day 35.0
AH Evening 35.0
AH Night 35.0
AI Noise sensitive point: Norwegian - User defined (162) 481,615.0 7,061,055.0 0.0 5.0 45.0 4*TH 41.3 Yes Yes Yes
AI Day 34.9
AI Evening 34.9
AI Night 34.9

To be continued on next page...
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Noise sensitive area Demands Sound level Demands fulfilled ?
No. Name Easting Northing Z Imission Noise Distance From WTGs Noise Distance All

height
[m] [m] [dB] [m] [dB]

AJ Noise sensitive point: Norwegian - User defined (163) 483,156.0 7,061,347.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 41.8 Yes Yes Yes
AJ Day 35.4
AJ Evening 35.4
AJ Night 35.4
AK Noise sensitive point: Norwegian - User defined (164) 482,964.0 7,061,225.0 14.8 5.0 45.0 4*TH 41.5 Yes Yes Yes
AK Day 35.1
AK Evening 35.1
AK Night 35.1
AL Noise sensitive point: Norwegian - User defined (165) 482,938.0 7,061,209.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 41.4 Yes Yes Yes
AL Day 35.0
AL Evening 35.0
AL Night 35.0

AM Noise sensitive point: Norwegian - User defined (166) 484,017.0 7,061,610.0 16.7 5.0 45.0 4*TH 41.4 Yes Yes Yes
AM Day 35.0
AM Evening 35.0
AM Night 35.0
AN Noise sensitive point: Norwegian - User defined (167) 484,001.0 7,061,596.0 14.8 5.0 45.0 4*TH 41.4 Yes Yes Yes
AN Day 35.0
AN Evening 35.0
AN Night 35.0
AO Noise sensitive point: Norwegian - User defined (168) 484,042.0 7,061,598.0 12.4 5.0 45.0 4*TH 41.3 Yes Yes Yes
AO Day 34.9
AO Evening 34.9
AO Night 34.9
AP Noise sensitive point: Norwegian - User defined (169) 480,508.0 7,061,258.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 39.9 Yes Yes Yes
AP Day 33.5
AP Evening 33.5
AP Night 33.5
AQ Noise sensitive point: Norwegian - User defined (170) 481,045.0 7,060,921.0 25.4 5.0 45.0 4*TH 39.8 Yes Yes Yes
AQ Day 33.4
AQ Evening 33.4
AQ Night 33.4
AR Noise sensitive point: Norwegian - User defined (171) 481,135.0 7,060,897.0 12.2 5.0 45.0 4*TH 39.9 Yes Yes Yes
AR Day 33.5
AR Evening 33.5
AR Night 33.5
AS Noise sensitive point: Norwegian - User defined (172) 481,066.0 7,060,899.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 39.7 Yes Yes Yes
AS Day 33.3
AS Evening 33.3
AS Night 33.3
AT Noise sensitive point: Norwegian - User defined (173) 480,645.0 7,060,982.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 39.1 Yes Yes Yes
ATDay 32.7
ATEvening 32.7
ATNight 32.7
AU Noise sensitive point: Norwegian - User defined (174) 485,117.0 7,061,972.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 39.8 Yes Yes Yes
AU Day 33.4
AU Evening 33.4
AU Night 33.4
AV Noise sensitive point: Norwegian - User defined (175) 480,544.0 7,060,876.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 38.4 Yes Yes Yes
AVDay 32.0
AVEvening 32.0
AVNight 32.0

AW Noise sensitive point: Norwegian - User defined (176) 480,637.0 7,060,823.0 14.0 5.0 45.0 4*TH 38.4 Yes Yes Yes
AW Day 32.0
AW Evening 32.0
AW Night 32.0
AX Noise sensitive point: Norwegian - User defined (177) 480,514.0 7,060,845.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 38.2 Yes Yes Yes
AX Day 31.8
AX Evening 31.8
AX Night 31.8
AY Noise sensitive point: Norwegian - User defined (178) 480,138.0 7,061,056.0 36.2 5.0 45.0 37.9 Yes Yes
AYDay 31.5
AYEvening 31.5
AYNight 31.5
AZ Noise sensitive point: Norwegian - User defined (179) 480,406.0 7,060,790.0 20.0 5.0 45.0 37.7 Yes Yes
AZ Day 31.3

To be continued on next page...
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Noise sensitive area Demands Sound level Demands fulfilled ?
No. Name Easting Northing Z Imission Noise Distance From WTGs Noise Distance All

height
[m] [m] [dB] [m] [dB]

AZ Evening 31.3
AZ Night 31.3
BA Noise sensitive point: Norwegian - User defined (180) 480,193.0 7,060,908.0 37.2 5.0 45.0 37.6 Yes Yes
BA Day 31.2
BA Evening 31.2
BA Night 31.2
BB Noise sensitive point: Norwegian - User defined (181) 480,341.0 7,060,814.0 21.5 5.0 45.0 4*TH 37.6 Yes Yes Yes
BB Day 31.2
BB Evening 31.2
BB Night 31.2
BC Noise sensitive point: Norwegian - User defined (182) 480,314.0 7,060,785.0 20.9 5.0 45.0 37.5 Yes Yes
BC Day 31.1
BC Evening 31.1
BC Night 31.1
BD Noise sensitive point: Norwegian - User defined (183) 480,262.0 7,060,771.0 21.7 5.0 45.0 4*TH 37.3 Yes Yes Yes
BD Day 30.9
BD Evening 30.9
BD Night 30.9
BE Noise sensitive point: Norwegian - User defined (184) 480,178.0 7,060,829.0 27.8 5.0 45.0 4*TH 37.3 Yes Yes Yes
BE Day 30.9
BE Evening 30.9
BE Night 30.9
BF Noise sensitive point: Norwegian - User defined (185) 480,093.0 7,060,915.0 35.7 5.0 45.0 4*TH 37.3 Yes Yes Yes
BF Day 30.9
BF Evening 30.9
BF Night 30.9
BG Noise sensitive point: Norwegian - User defined (186) 480,229.0 7,060,771.0 22.3 5.0 45.0 4*TH 37.2 Yes Yes Yes
BG Day 30.8
BG Evening 30.8
BG Night 30.8
BH Noise sensitive point: Norwegian - User defined (187) 480,130.0 7,060,789.0 24.1 5.0 45.0 4*TH 37.0 Yes Yes Yes
BH Day 30.6
BH Evening 30.6
BH Night 30.6
BI Noise sensitive point: Norwegian - User defined (188) 480,008.0 7,060,896.0 32.2 5.0 45.0 4*TH 37.0 Yes Yes Yes
BI Day 30.6
BI Evening 30.6
BI Night 30.6
BJ Noise sensitive point: Norwegian - User defined (189) 480,076.0 7,060,818.0 26.6 5.0 45.0 4*TH 36.9 Yes Yes Yes
BJ Day 30.5
BJ Evening 30.5
BJ Night 30.5
BK Noise sensitive point: Norwegian - User defined (190) 485,725.0 7,062,067.0 20.0 5.0 45.0 4*TH 38.0 Yes Yes Yes
BK Day 31.7
BK Evening 31.7
BK Night 31.7
BL Noise sensitive point: Norwegian - User defined (191) 482,862.5 7,061,265.8 34.1 5.0 45.0 4*TH 41.8 Yes Yes Yes
BL Day 35.4
BL Evening 35.4
BL Night 35.4

Distances (m)
WTG

NSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A 1710 2973 2968 2430 2433 1881 2034 1728 1141 1716 1164 1150 1834 1188
B 2044 2334 2204 1678 1953 1330 1784 1378 977 1869 1281 1652 2362 1910
C 1684 3218 3246 2710 2645 2124 2193 1928 1338 1760 1271 1094 1714 1000
D 2524 1875 1585 1130 1738 1174 1848 1444 1367 2250 1757 2272 2937 2617
E 2305 2084 1871 1372 1824 1211 1804 1385 1160 2071 1528 1989 2679 2298
F 2518 1908 1623 1165 1762 1193 1861 1454 1361 2249 1749 2258 2926 2598
G 2565 1872 1569 1124 1752 1197 1876 1475 1409 2289 1799 2317 2980 2663
H 2147 2328 2171 1652 1978 1353 1844 1432 1063 1964 1381 1763 2472 2022
I 3708 1451 917 1266 2008 1994 2571 2388 2746 3336 3102 3711 4220 4161
J 1757 3282 3301 2765 2714 2188 2268 1999 1408 1837 1347 1166 1778 1053

To be continued on next page...
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...continued from previous page

WTG
NSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

K 3721 1454 923 1279 2016 2008 2582 2401 2761 3348 3117 3726 4233 4177
L 1563 4015 4237 3746 3324 3032 2708 2680 2239 1914 1901 1291 1117 823

M 1801 3292 3303 2766 2731 2199 2293 2017 1426 1875 1378 1211 1826 1103
N 1807 3407 3431 2895 2832 2313 2373 2115 1525 1911 1444 1214 1790 1045
O 1822 3274 3277 2740 2719 2181 2289 2007 1416 1888 1381 1235 1859 1141
P 1835 3316 3322 2785 2758 2222 2323 2045 1454 1909 1410 1245 1859 1133
Q 1828 3410 3431 2894 2838 2316 2384 2122 1531 1928 1456 1234 1814 1070
R 3808 1301 1311 1830 1982 2376 2606 2655 3200 3426 3446 4030 4332 4525
S 3085 1777 1318 1073 1906 1500 2213 1862 1953 2771 2347 2903 3535 3277
T 2262 2471 2295 1783 2133 1508 1998 1587 1202 2094 1504 1851 2565 2079
U 1863 3250 3242 2705 2706 2159 2290 1998 1408 1915 1394 1279 1916 1205
V 1591 4057 4285 3797 3365 3081 2746 2726 2292 1947 1949 1339 1133 878

W 2214 2594 2440 1922 2223 1600 2044 1642 1207 2073 1475 1772 2489 1968
X 3132 1800 1331 1104 1942 1543 2256 1907 2000 2817 2394 2950 3582 3324
Y 2297 2497 2314 1806 2166 1541 2035 1623 1240 2131 1541 1883 2598 2106
Z 2889 1957 1570 1210 1948 1444 2146 1758 1735 2605 2126 2647 3309 2989

AA 1998 3069 3010 2475 2576 1993 2231 1893 1325 1983 1410 1445 2130 1472
AB 1932 3406 3403 2865 2854 2313 2424 2142 1552 2011 1513 1341 1942 1206
AC 3020 2032 1619 1293 2056 1566 2271 1886 1866 2736 2257 2774 3439 3112
AD 3027 2029 1614 1290 2056 1568 2274 1890 1873 2742 2264 2782 3446 3120
AE 3649 1777 1214 1299 2163 1952 2625 2349 2575 3302 2960 3548 4133 3957
AF 3697 1795 1231 1336 2196 1996 2665 2394 2627 3349 3011 3599 4182 4010
AG 2688 2343 2049 1600 2166 1571 2193 1776 1553 2466 1912 2341 3043 2612
AH 3705 1871 1310 1378 2245 2016 2696 2412 2620 3362 3008 3590 4184 3992
AI 3647 1923 1371 1376 2251 1979 2672 2369 2544 3312 2935 3509 4117 3900
AJ 2783 2417 2107 1671 2255 1664 2291 1874 1650 2563 2007 2428 3132 2690
AK 2941 2365 2011 1614 2271 1707 2368 1957 1794 2702 2164 2614 3310 2894
AL 2963 2360 1999 1609 2275 1715 2379 1969 1814 2721 2186 2639 3334 2921

AM 2505 2984 2801 2294 2626 2003 2436 2039 1576 2405 1804 2011 2723 2122
AN 2517 2976 2789 2284 2623 1999 2438 2040 1581 2414 1812 2025 2737 2139
AO 2521 3011 2828 2322 2653 2030 2461 2064 1599 2424 1823 2023 2734 2128
AP 4221 1902 1403 1780 2500 2508 3077 2901 3256 3848 3615 4223 4734 4670
AQ 4094 2063 1501 1699 2535 2385 3037 2784 3035 3741 3418 4009 4584 4421
AR 4057 2075 1511 1679 2526 2353 3014 2752 2987 3707 3372 3959 4543 4366
AS 4098 2082 1519 1708 2548 2390 3046 2790 3035 3746 3418 4008 4587 4419
AT 4315 2102 1570 1878 2656 2595 3205 2994 3301 3950 3673 4275 4818 4705
AU 2579 3888 3812 3280 3392 2813 3015 2698 2118 2653 2133 1987 2566 1811
AV 4461 2237 1710 2024 2799 2742 3350 3140 3446 4096 3818 4420 4964 4849

AW 4436 2255 1718 2006 2798 2717 3339 3117 3407 4074 3783 4381 4935 4805
AX 4504 2277 1751 2067 2841 2785 3393 3184 3489 4139 3861 4463 5007 4891
AY 4632 2261 1792 2194 2888 2923 3477 3314 3676 4257 4034 4643 5147 5091
AZ 4619 2369 1852 2180 2945 2899 3502 3298 3608 4253 3980 4582 5123 5011
BA 4690 2359 1871 2247 2969 2975 3548 3369 3711 4318 4075 4682 5201 5122
BB 4648 2374 1865 2206 2960 2929 3524 3326 3645 4280 4015 4618 5154 5051
BC 4688 2412 1903 2246 2999 2968 3563 3366 3684 4320 4054 4657 5194 5090
BD 4734 2448 1943 2292 3040 3016 3607 3413 3734 4366 4103 4707 5241 5141
BE 4755 2435 1944 2312 3042 3038 3617 3433 3768 4384 4134 4740 5264 5178
BF 4759 2404 1928 2318 3025 3047 3610 3439 3790 4386 4151 4759 5272 5203
BG 4758 2463 1962 2315 3059 3040 3628 3436 3761 4389 4129 4733 5266 5168
BH 4817 2494 2004 2374 3102 3100 3679 3496 3830 4446 4196 4802 5327 5240
BI 4836 2466 1998 2396 3094 3125 3682 3516 3872 4461 4232 4840 5349 5285
BJ 4837 2496 2014 2394 3112 3122 3693 3516 3858 4465 4222 4829 5348 5269
BK 2902 4459 4408 3874 3930 3373 3505 3221 2631 3043 2584 2316 2782 2020
BL 2927 2267 1905 1516 2192 1640 2312 1905 1774 2676 2151 2619 3309 2915
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DECIBEL - Assumptions for noise calculation
Calculation: 14 x V136 4.2 MW-Civil Changes 20190710 Final layout
Noise calculation model:
Norwegian 2012

Wind speed (in 10 m height):
Highest noise value

Ground attenuation:
Alternative

Meteorological coefficient, C0:
0.0 dB

Type of demand in calculation:
1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.)

Noise values in calculation:
All noise values are mean values (Lwa) (Normal)

Pure tones:
Pure tone penalty is subtracted from demand
Model: 5.0 dB(A)

Height above ground level, when no value in NSA object:
5.0 m; Don't allow override of model height with height from NSA object

Uncertainty margin:
0.0 dB; Uncertainty margin in NSA has priority

Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:
0.0 dB(A)

Setup for Lden calculation
Variant Name From hour To hour Hours Penalty Days per year

[dB]
1 Day 7 19 12 0 365
2 Evening 19 23 4 5 365
3 Night 23 7 8 10 365

Octave data required
Frequency dependent air absorption

63 125 250 500 1,000 2,000 4,000
[db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km]

0.1 0.3 0.6 1.4 3.2 7.9 22.0

WTG: VESTAS V136-4.2-Tronder 4200 136.0 !O!
Noise: V136 4.2 MW, Mode PO1, w Serrated Edges

Source Source/Date Creator Edited
DMS no.: 0067-4732_03 03.05.2018 USER 12.09.2018 13:52

Octave data
Status Hub height Wind speed LwA,ref Pure tones 63 125 250 500 1000 2000 4000

[m] [m/s] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Interpolated 112.0 13.0 103.9 No 85.7 92.8 97.1 98.8 97.9 94.2 87.9

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (128)-A
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (129)-B
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (130)-C
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model
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Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (131)-D
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (132)-E
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (133)-F
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (134)-G
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (135)-H
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (136)-I
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (137)-J
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (138)-K
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH
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NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (139)-L
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (140)-M
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (141)-N
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (142)-O
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (143)-P
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 975

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (144)-Q
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (145)-R
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (146)-S
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (147)-T
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model
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Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (148)-U
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (149)-V
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (150)-W
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (151)-X
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (152)-Y
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (153)-Z
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (154)-AA
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (155)-AB
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH
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NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (156)-AC
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (157)-AD
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (158)-AE
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (159)-AF
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (160)-AG
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (161)-AH
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (162)-AI
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (163)-AJ
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (164)-AK
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model



windPRO 3.2.744 by EMD International A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO01.08.2019 11:46 / 12

Project:

Frøya
Licensed user:

Meventus AS
Konsgård Allé 59
NO-4632 Kristiansand
+47 3860 7115
Kyle Brennan / kyle@meventus.com
Calculated:

11.07.2019 10:38/3.2.744

DECIBEL - Assumptions for noise calculation
Calculation: 14 x V136 4.2 MW-Civil Changes 20190710 Final layout
Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (165)-AL
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (166)-AM
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (167)-AN
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (168)-AO
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (169)-AP
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (170)-AQ
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (171)-AR
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (172)-AS
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH
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NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (173)-AT
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (174)-AU
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (175)-AV
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (176)-AW
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (177)-AX
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (178)-AY
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (179)-AZ
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (180)-BA
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (181)-BB
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model
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DECIBEL - Assumptions for noise calculation
Calculation: 14 x V136 4.2 MW-Civil Changes 20190710 Final layout
Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (182)-BC
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
No distance demand

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (183)-BD
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (184)-BE
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (185)-BF
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (186)-BG
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (187)-BH
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (188)-BI
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (189)-BJ
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH
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DECIBEL - Assumptions for noise calculation
Calculation: 14 x V136 4.2 MW-Civil Changes 20190710 Final layout
NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (190)-BK
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH

NSA: Noise sensitive point: Norwegian - User defined (191)-BL
Predefined calculation standard:
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model
Uncertainty margin: Use default value from calculation model

Noise demand: 45.0 dB(A)
Distance demand: 4*TH
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SAMMENDRAG 

Med bakgrunn i vedtak datert 28.3.2019 fra NVE, er lokaliteter med engmarihand, brunskjene og verdifulle 
naturelementer registrert og kartfestet. Dette for å muliggjøre anleggsarbeid som i minst mulig grad skader verdifulle 
naturtyper og habitat for ansvarsarter/arter som er særlig omtalt i konsesjonen. 

Flere brunskjene- og engmarihandhabitat ble observert, og effekter av to alternative veinett på viktige 
naturelementer og landskapsbilde er diskutert i denne miljørapporten.  

Resultatene vist til i miljørapporten kan anvendes i den videre prosjekteringen av Frøya vindkraftverk for å 
optimalisere effekter av tiltak i den videre anleggsfasen. 

 

1 Påvirkning på planteliv 
I Frøya miljøoppfølging (dokument 10209903-03-RIM-NOT-01) vises det til at for plantelivet vil først 
og fremst nedbygging av areal ha betydning. Ved veiprosjektering vil det derfor være svært viktig å 
ta hensyn til særlig verdifulle naturtyper og ansvarsarter.  

2 Naturtyper i konsesjonsområdet 
Konsesjonsområdet består av kystlynghei (i bred forstand), bart fjell, myr og vannforekomster. 
Noen arealer i konsesjonsområdet er tidligere kartlagt som viktige naturtyper (Figur 1). Fagrapport 
fra 2003 (Statkraft Grøner) som viser til konsekvensutredning for naturmiljøet, beskriver at en av de 
viktigste naturtypene som vil bli berørt av Frøya vindkraft er kystlynghei. Kystlynghei inkluderer 
åpne heipregete økosystemer som er betinget av lyngbrenning, gjerne i kombinasjon med beiting 
store deler av året og/eller slått hvor dvergbusker (og først og fremst røsslyng) dominerer (NiN 2.0; 
Halvorsen m. fl. 2016). Noen kystlyngheilokaliteter i området består av kalkrike grunntyper, mens 
de fleste er mindre kalkrike. All kystlynghei er rødelistevurdert til kategori sterkt truet (EN) og 
hovedtruslene er habitatødeleggelser, forurensing, fremmede arter og klimaendringer (Hovstad m. 
fl. 2018). Denne naturtypen bør derfor generelt unngås, spesielt de rikere områdene som det er 
færrest av. Noen av de rikeste hei-partiene i konsesjonsområdet kan beskrives som reinrosehei. 
Dette er en en vegetasjonstypekategori som ikke lengre fins i dagens naturtype-klassifisering (jf. 
NiN), men reinroser har sitt habitat i rabber og tørre heier på baserik grunn (Lid og Lid 2005). 
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Videre beskriver Statkraft Grøner (2003) at store deler av området består av myr. De fleste er av 
kategorien åpen nedbørsmyr. I en nedbørsmyr får plantene kun vann og mineralnæring via 
nedbøren (NiN 2.0; Halvorsen m. fl. 2016). Nedbørsmyr er rødlistevurdert til nær truet (NT) og 
hovedtruslene er habitatødeleggelser og forurensing (Lyngstad m. fl. 2018). Noe myr er av 
kategorien åpen jordvannsmyr. Dette er våtmark med jordvannstilførsel (NiN 2.0; Halvorsen m. fl. 
2016). Jordvannsmyr som helhet er rødlistevurdert som et intakt system (LC), men naturtypen blir 
negativt påvirket av habitatødeleggelser og forurensning (Lyngstad m.fl. 2018). Noe av 
jordvannsmyra er derimot rikere og kan derfor kategoriseres som «rik åpen sørlig jordvannsmyr» 
(jf. Lyngstad m. fl. 2018). Denne underenheten av åpen nedbørsmyr er rødlistevurdert som et sterkt 
truet system (EN). Innenfor konsesjonsområdet er slik myr spesielt utbredt rundt Stutvassdalen (øst 
for/i konsesjonsområdet) og i Inndalen (nordvest for/i konsesjonsområdet). Disse områdene er 
derfor i tidligere faser av veiprosjekteringen unngått. Det fins derimot andre mindre forekomster 
også i resten av konsesjonsområdet, som det er viktig å unngå i videre veiprosjektering. 

 

 

Figur 1. Viktige naturtyper tidligere kartlagt i konsesjonsområdet (Lastet ned fra miljødirektoratets nedlastingsportal 
02.07.2019: https://karteksport.miljodirektoratet.no/index.htm#page=tab1 ) 

 

Store områder i konsesjonsområdet kan beskrives som en overgang fra myr til kystlynghei, en 
terrengdekkende myr (Figur 8). Denne landformen beskrives i NiN 2.0 som «Myr som følger 
terrengets former og dekker det meste av landoverflaten; dannet ved forsumping av marka og 
dominert av ombrogen overflatetorv; diffuse overganger mot minerogen overflatetorv og mot 
fastmark» (Halvorsen m.fl. 2016).  

Innenfor konsesjonsområdet er det tidligere observert brunskjene (Schoenus ferrugineus, se Figur 
2), en art som er rødlistevurdert som en sårbar (VU) art (Henriksen og Hilmo 2015). 
Brunskjenehabitater er i baserik myr (Lid og Lid 2005). Denne arten er truet på grunn av 
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fragmentering, i hovedsak som et resultat av grøfting. Brunskjene er et starr med brunsvarte aks 
som vokser i tuer (Figur 3).  

Generelt forventes en gjengroing i kystlyngheia uberoende utbygging relatert til vindkraftverket om 
ikke sauebeite og dertil egnet skjøtsel som lyngbrenning tas opp igjen. Men, veibygging vil også 
kunne fragmentere verdifulle naturelementer (som kystlynghei og rik åpen sørlig jordvannsmyr og 
populasjoner av ansvarsarter), i tillegg til å forstyrre de hydrologiske prosessene i området som 
igjen vil kunne ha negativ effekt på de samme naturelementene.  

For å prosjektere veier med minst mulig negativ effekt, er det derfor hensiktsmessig å kartlegge 
forekomster av ansvarsarter, her brunskjene og arter som indikerer spesielt sårbare habitat. 
Indikatorarter for de rikere jordvannsmyrene er blant andre engmarihand (Figur 3; se s. 26 i 
Statkraft Grøner 2003). Engmarihand er ikke rødlisteklassifisert som en truet art, men er en god 
indikator i og med at den er lett synlig når den blomstrer og har sin hovedutbredelse i blant annet 
rik myr (Lid og Lid 2005). Blomstene hos denne orkideen har farger som spenner fra lakserosa via 
kjøttrød til purpur (Lid og Lid 2005). De kan ligne på den langt mer vanlige orkideen flekkmarihand, 
men denne vokser også i basefattige habitat. Flekkmarihand er ofte lysere i fargen og har blader 
som er bredest over midten, mens engmarihandbladene er bredest ved grunnen. Begge kan ha 
flekker på bladene, men engmarihand er oftest uten flekker. Det forekommer også hybrider 
mellom disse to artene. 

 

 

Figur 2. Kartfestede observasjoner av ansvarsarter (Lastet ned fra miljødirektoratets kartkatalog 14.06.2019: 
https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/21) 
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3 Grunnlagsdokumenter
Anleggskonsesjonen fra 2016 (Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE)) poengterer at viktige
naturtyper (Stutvassheia, Røssvassmyran, terrengdekkende myr og reinrosehei) og forekomster av
brunskjene og engmarihand skal hensynstas i anleggs-og driftsperioden (vilkår 8).

I miljø-, transport-og anleggsplan (MTA) med detaljplan for Frøya vindkraft datert 19.11.2018 rådes
det til å ta vare på Stutvassheia og Røssvassmyran i tillegg til terrengdekkende myr, reinrosehei og
samtidig ta hensyn til forekomster av brunskjene og engmarihand.

MTA-og detaljplanen (fra 2018) ble av Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) godkjent under
etsett med vilkår (NVE 2019). Ett vilkår var at infrastruktur (veilinjer og turbinplasseringer) skulle
optimaliseres med tanke på å begrense negative effekter på naturtyper og plantearter spesifikt
nevnt i konsesjonens vilkår 8. Stutvassheia og Røssvassmyran er i tidligere faser utelatt fra
prosjekteringen, mens utbredelse av terrengdekkende myr, reinrosehei, brunskjene og
engmarihand ikke er fullstendig kartlagt (jf. MTA-plan fra 2018). NVE (2019) poengterte derfor
viktigheten av en registrering og merking av lokaliteter til planteartene langs prosjekterte
inngrepssoner, for dermed å muliggjøre anleggsarbeid som i minst mulig grad skader disse
lokalitetene.

4 Kartlegging av indikatorarter i forbindelse med prosjektering av veilinjer i
Frøya vindkraftverk - metode
Med vedtaket datert 28.3.2019 (NVE 2019) som bakgrunn, ble det derfor (i ukene 25 og 26 i 2019)
utført befaringer med mål om å registrere og merke plantelokaliteter som kan bli berørt av inngrep.
Dette for å muliggjøre en begrensing avnegative effekter på naturtyper og plantelokaliteter
spesifikt nevnt i konsesjonens vilkår 8.

Avgrensning av kartleggingen: Foreslåtte veilinjer, massetak, montasjeplasser ogtrafo-
og servicetomt med noe buffer for videre detaljprosjektering
Før feltbefaring lå to alternativer til veilinjer til grunn for vår kartlegging:

Alternativ 1: Turbiner oppe på bergknauser og adkomstveier som følger rygger i terrenget. Som vist
til i oversiktskart detaljplan fra 5.11.2018 (Multiconsult). Dette veiutlegget gir relativt synlig
infrastruktur.

Alternativ 2: Infrastruktur som følger konturene i landskapet, lagt litt ned fra ryggene for å ivareta
landskapsbildet. Forslag skissert av landskapsarkitekt (fra Multiconsult).

Feltbefaring og kartlegging
Langs de to alternativene og på den forslåtte trafo-og servicetomta kartla vi:

- brunskjeneindivider
- engmarihandindivider
- reinrose
- kystlynghei
- myr
- terrengdekkende myr
- mosaikk kystlynghei –nakent berg
- rikere grasdominerte myrpartier
- vann

Kartleggingen ble gjennomført ved å følge de to foreslåtte veilinjene og kartfeste, ved bruk av
Avenza Maps®(3.7 Build(450)), observasjoner av artene brunskjene, engmarihand, reinrose og
andre viktige naturelementer (se lista over). Antall individer av hver art ble telt og registrert ved
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hver lokalitet. Avenza Mapser en mobil kartapplikasjon hvor man ved å bruke telefonens GPS kan
loggføre hvor man går og kartfeste observasjoner som punkt (se: https://www.avenza.com/avenza-
maps/). Ved å følge de to alternative veilinjene (se Figur 4 og 5) observerte vi alt planteliv i en
avstand fra midtlinja på opptil 10 meter. Viktige elementer i naturen (naturtype og forekomst av
vann, bekker, sig) ble kontinuerlig kartfestet på samme måte samtidig som foto ble tatt og også
kartfestetved bruk av Avenza Maps. Koordinater og notater ved hvert punkt og bilde ble så
eksportert til bruk i geografisk informasjonssystem (GIS; Qgis Desktop 3.6.3).

Basert på de observerte individene og flyfoto ble viktige lokaliteter av rikmyr estimert og kartfestet
i GIS.

5 Utbredelse av indikatorarter langs prosjekterte veilinjer i Frøya
vindkraftverk - resultater.
Det generelle bildet avvegetasjonen langs de to infrastrukturalternativene var at den var ganske
homogen. På bergknausene var det en mosaikk med nakent berg og kystlynghei, nedover i
terrenget dominerte terrengdekkende myr (en overgang fra kystlynghei til myr) og i de laveste
partiene var myr utbredt mellom vann, bekker og sig.

Artsobservasjoner langs de to alternativene
Basert på befaringene langs de to alternativene observerte vi ingen reinroser, men vi observerte 33
lokaliteter med engmarihand og seks lokaliteter med brunskjene (Figur 4 og Tabell 1 og 2). Antall
engmarihandindivid i hver lokalitet varierte fra en til 16, men i de fleste lokalitetene fant vi bare få
individ.

Figur 3. Typiske lokaliteter for engmarihand (bildet er tatt ved notatnummer 13 i Figur 4og Tabell3) og brunskjene (bildet
er tatt ved notatnummer 16 i Figur 4og Tabell 3).
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Figur 4. Befarte områder og lokaliteter med engmarihand og brunskjene observert i juni 2019. 

 

Figur 5. Som Figur 4, men også de to alternative veilinjene. 
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Tabell 1. Lokalisering av engmarihand-habitat (X og Y; ETRS89 / UTM sone 32N) og antall individer observert i hver 
lokalitet. Id-nummer refererer til nummerering i Figur 4. 

id Antall individ X Y 

1 3 482085 7063192 

2 3 481947 7063101 

3 4 481801 7063113 

4 1 481871 7063049 

5 16 482177 7063267 

6 15 482376 7063427 

7 2 482508 7063521 

8 1 481717 7062964 

9 11 481639 7062970 

10 1 481613 7062969 

11 1 482516 7063454 

12 2 482220 7063175 

13 13 482340 7063113 

14 13 482440 7063013 

15 1 482470 7063067 

16 9 483433 7063113 

17 3 483518 7063466 

18 6 483571 7063496 

19 4 483606 7063593 

20 14 483387 7063613 

21 1 483341 7063818 

22 7 483423 7063975 

23 3 483419 7063849 

24 5 483709 7063491 

25 1 484417 7063481 

26 2 483448 7063650 

27 3 481966 7063184 

28 3 483730 7063940 

29 1 483825 7063364 

30 2 483983 7063642 

31 13 483808 7063467 

32 1 483438 7063584 

33 13 483511 7063538 
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Tabell 2. Lokalisering (X og Y; ETRS89 / UTM sone32N) av brunskjenehabitat. Id-nummer refererer til nummerering i Figur
4.

id X Y

1 483496 7063472
2 483330 7063939
3 481286 7062919
4 483411 7063860
5 483777 7064237
6 483705 7064099

Påvirkning på planteliv og landskap gitt de to alternativene for infrastruktur

Figur 6. Notater gjort under befaringene (lys grønn). Notatene (nummerert) er beskrevet i Tabell 3 og sammenligninger er
gjort for å evaluere hvilket alternativ som tar mest mulig hensyn til landskap og planteliv.

Ved å sammenligne notatene som er gjort, og vist til i Figur 6 og Tabell 3, ser vi at veilinje alternativ
1 er i større grad lagt mer synlig slik at landskapsbildet blir mer forstyrret ved dette alternativet
sammenlignet med alternativ 2. Alternativ 1 gir også det lengste veinettet, og til en viss grad er det
også dette alternativet som fragmenterer mest myr (se Figur 8) og brunskjenehabitat. Alternativ 2
fragmenterer derimot flest engmarihandlokaliteter. Dette var forventet siden alternativ 2 bevisst er
lagt lavere terrenget hvor vegetasjonen er mer dekkende. I og med at engmarihand var relativt vidt
utbredt i området, vil dette automatisk gi mer overlapp mellom engmarihandhabitat og veinettet i
alternativ 2. En annen negativ konsekvens ved alternativ 2 er at dette alternativet potensielt kan
forringe flere vann enn alternativ 1 (se Figur 7).
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Figur 7. Ett av vannene som lå nært inntil alternativ 2. Bildet er tatt ved notatnummer 3 i Figur 6 og Tabell 3. Det er verdt å 
merke at alternativ 2 nå er optimalisert og den nye skisserte veien har god klaring fra dette vannet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Typisk terrengdekkende myr i området. Bildet 
er tatt ikke langt fra notatnummer 23 i Figur 6 og Tabell 
3. 
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Tabell 3. Sammenligninger av to alternative veilinjene. I sum scoret alternativ 1 som best fem ganger mens alternativ 2 
scoret som best seks ganger. I noen tilfeller må man ta en avveining av om planteliv eller hensyn til landskapsbildet skal 
veie høyest. Nummer refererer til nummerering i Figur 6. 

Nummer Sammenligning Beste 
alternativ 

1 Alternativ 1: fragmenterer myr 
Alternativ 2: unngår myr 

2 

2 Begge alternativ: fare for å fragmentere myr og forringe tjern midt i 
myra 

- 

3 Alternativ 1: veldig synlig 
Alternativ 2: fare for å forringe tjern 

- 

4 Alternativ 1: veldig synlig 
Alternativ 2: fare for å forringe tjern 

- 

5 Begge alternativ: fare for å fragmentere myr - 

6 Alternativ 1: veldig synlig 
Alternativ 2: ok 

2 

7 Begge alternativ: fare for å fragmentere engmarihandhabitat - 

8 Alternativ 1: fragmenterer engmarihandhabitat  
Alternativ 2: fare for å fragmentere myr og forringe tjern 

- 

9 Alternativ 1: fragmenterer myr 
Alternativ 2: fare for å fragmentere engmarihandhabitat og forringe 
tjern  

- 

10 Begge alternativ: fare for å fragmentere myr 
Alternativ 1: fare for å fragmentere brunskjenehabitat 

1 

11 Alternativ 1: gir lengre vei,  
Alternativ 2: fragmenterer mer myr 

- 

12 Alternativ 1: mer synlig,  
Alternativ 2: fare for å fragmentere engmarihandhabitat 

- 

13 Alternativ 1: lengre veilinje 
Alternativ 2: fare for å forringe tjern 

- 

14 Alternativ 1: fare for å fragmentere engmarihandhabitat 
Alternativ 2: fragmenterer engmarihandlokalitet 

1 

15 Alternativ 1: fragmenterer mer engmarihandhabitat 
Alternativ 2: fare for å fragmentere engmarihandhabitat 

2 

16 Alternativ 1: ok 
Alternativ 2: fare for å fragmentere engmarihand og brunskjenehabitat 
og forringe tjern 

1 

17 Alternativ 1: fare for å fragmentere brunskjenehabitat 
Alternativ 2: ok 

2 

18 Alternativ 1: ok 
Alternativ 2: fare for fragmentering av engmarihandhabitat 

1 

19 Alternativ 1: fragmentering av engmarihandhabitat 
Alternativ 2: ok 

2 

20 Alternativ 1: fragmenterer myr 
Alternativ 2: ok 

2 

21 Begge alternativ: fare for fragmentering av engmarihandhabitat - 

22 Alternativ 1: fare for å fragmentere myr 
Alternativ 2: fragmenterer myr 

1 

23 Trafo- og servicetomt: fare for fragmentering av terrengdekkende myr  

 



   multiconsult.no 

  

 

10209903-03-RIM-NOT-201901 4. juli 2019 / Revisjon 00 Side 11 av 12 

6 Videre prosjektering av veilinjer i Frøya vindkraftverk – foreslåtte tiltak for å 
minske negativ påvirkning på planteliv og naturkvaliteter 
Etter kartlegging var landskapsarkitekt med miljørådgiver i felt og befarte begge alternativene. 
Landskapsarkitekt og miljørådgiver gikk sammen i terrenget og diskuterte muligheter for justeringer 
av veilinjer med tanke på landskapstilpasning, redusering av inngrep i plantelokaliteter, myr, vann 
og kystlynghei. 

Dette muliggjorde en optimalisering av den skissen som lå til grunn for alternativ 2. Det foreligger 
derfor en oppdatert skisse som avviker noe fra alternativ 2 slik vist i denne miljørapporten. Denne 
oppdaterte skisserte veilinjen (en optimalisert alternativ 2) må godkjennes av NVE før den 
eventuelt bygges. 

Også stikker fra entreprenør, byggeleder, miljøansvarlig og assisterende prosjektleder fra 
Trønderenergi befarte området sammen med landskapsarkitekt og miljørådgiver i etterkant av 
kartleggingen. En kontinuerlig dialog mellom TrønderEnergi, entreprenør, landskapsarkitekt, 
miljørådgiver og biolog har pågått og vil fortsette for å inkludere registreringene vist i dette notatet 
i det videre arbeidet med å prosjektere veilinjer i Frøya vindkraftverk. Eventuelle nye forslag til 
infrastruktur vil bli kartlagt og optimalisert basert på funn referert til her i tillegg til potensielle nye 
funn. 

Dermed vil denne kartleggingen kunne bidra til å optimalisere tiltak i anleggsfasen, som foreslått i 
MTA-planen: 

 
Fra Tabell 6 (i MTA-planen): Tiltak terrenginngrep og istandsetting 

- Detaljprosjektering og tegningsgjennomgang med deltakelse av landskapsarkitekt. 
- Etterlevelse av MTA-plan og håndbok i byggefasen. 
- Lokalisere og vurdere utfordringer med tanke på terrenginngrepene. 
- Inngrepsgrense markeres ved behov i terrenget. 
- Lokalisere aktuelle masseuttak i konsesjonsområdet, innhente godkjenning fra NVE. 
- Vannets naturlige løp i vassdrag utenfor anleggsområdet skal sikres. 

 
Fra Tabell 8 (i MTA-planen): Tiltak naturmiljø: 

- Ta hensyn til viktige naturtypeområder ved planlegging og bygging av veier/turbinpunkt. 
Områdene som fremgår på kart i MTA Figur 10 (i MTA-planen) skal nedbygges minst mulig. 

- Eventuell eksisterende vegetasjon/naturtyper og/eller deler av vassdrag som skal bevares 
innenfor inngrepsgrensen, skal merkes av i terrenget med sperrebånd. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: X03  

Arkivsaksnr.: 19/1378    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

TV-AKSJONEN NRK 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommune bevilger kr 25 000 til årets tv-aksjon som støtter organisasjonen CARE. 

Tilskuddet tas fra reserverte tilleggsbevilgninger. Saldo på denne poster er pr. 11.9.2019 kr. 70 000.  

 

 

Vedlegg: 

 

 

 

Saksopplysninger:   
Årets tv-aksjon støtter innsamlingen til organisasjonen CARE som er en politisk og nøytral 

hjelpeorganisasjon som jobber for å redde liv, bekjempe fattigdom og oppnå sosial rettferd. Care 

jobber med de underliggende årsakene til fattigdom og investerer i de aller fattigste. Som oftest 

kvinner. 

CARE viktigste metode for å bekjempe fattigdom er spare- og lånegrupper. Disse fungerer litt som 

en sparebank, der medlemmene går sammen i grupper, blir enige om reglene og sparer og låner av 

felles midler. Dette skaper større trygghet, og det gir tilgang til kreditt som kan brukes til å investere 

i egen arbeidsplass. 

 

 

Vurdering: 
Årets tv-aksjon støtter innsamlingen til organisasjonen CARE som er en politisk og nøytral 

hjelpeorganisasjon som jobber for å redde liv, bekjempe fattigdom og oppnå sosial rettferd. Care 

jobber med de underliggende årsakene til fattigdom og investerer i de aller fattigste. Som oftest 

kvinner. 

CARE viktigste metode for å bekjempe fattigdom er spare- og lånegrupper. Disse fungerer litt som 

en sparebank, der medlemmene går sammen i grupper, blir enige om reglene og sparer og låner av 

felles midler. Dette skaper større trygghet, og det gir tilgang til kreditt som kan brukes til å investere 

i egen arbeidsplass. 

 



 

Ny saldo på den konto som blir belastet: Kr. 45 000. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 19/2174    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

UNGDOMSKAFE - MATPENGER  

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya kommune bevilger kr. 8 000 til Frøya ungdomsbase. Formålet er gratis middag en dag i uka ut 

2019. Midlene tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.  

Fra 2020 legges penger til varm mat inn med helårsvirkning i budsjettet, dette utgjør kr. 20 000. pr 

år. 

Saldo på reserverte tilleggsbevillinger er pr 11.09.19 kr 70 000,- 
 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 
Frøya kommune har mottatt en henvendelse fra FUR og Frøya ungdomsbase om tilskudd til bidrag 

for å servere en gratis middag i uken. I henvendelsen heter det: 

 

Hei vi i FUR hat hatt møte med ungdomsbasen på Frøya. 

De har ikke lenger mulighet til å tilby gratis middag på onsdager til besøkende, dette trekker ned 

tilbudet og antall besøkende. 

Ungdomsbasen har vært et utrolig bra ungdomstilbud blant ungdommen og blitt jevnlig besøkt. 

De/vi ønsker å be Frøya kommune om støtte til gratis middag en dag i uka. 

Budsjettforslaget vi kom fra til er kr. 2 000 i måneden, altså kr. 500 pr. onsdag. 

Ferier trekkes fra. 

Hvordan stiller kommunen seg til dette? 

Mvh Fur & Frøya ungdomsbase. 

 

 

Vurdering: 



 
Formannskapet har allerede diskutert henvendelsen og bedt om en politisk sak. Rådmannen 

innstiller derfor på at bevilgningen gis som omsøkt. 

Saldo på reserverte tilleggsbevilgninger er kr. 70 000 pr. 11.9.2019. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ingrid Kristiansen Arkiv: G10  

Arkivsaksnr.: 19/2158    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

HUNT - HELSEUNDERSØKELSEN I TRØNDELAG  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune ønsker å delta i HUNT Trøndelag, og inngår derfor vedlagte avtale 

med samarbeidspartnere for gjennomføring. 

2. Rådmannen nedsetter en arbeidsgruppe som utarbeider en kommunikasjonsplan, samt 

legger til rette for høyest mulig deltakelse av kommunens innbyggere.  

3. Frøya kommune som arbeidsgiver legger til rette for at egne ansatte får gjennomføre 

undersøkelsen i arbeidstid så langt dette er mulig. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) startet for 40 år siden, og er nå en av verdens 

største helseundersøkelser. Gjennomføres hvert 10-år.  HUNT er til nå gjennomført fire 

ganger i gamle Nord-Trøndelag (HUNT1 (84-86), HUNT2 (95-97), HUNT3 (2006-08) og 

HUNT4 (2017-2019). 

HUNT organiseres av en avdeling under NTNU, og HUNT forskningssenter ligger i 

Levanger. Dataene fra nordtrønderne har blitt en enorm ressurs for helseforskning i hele 

verden, og det er den store deltakelsen som er HUNTs store styrke. Hele 140 000 innbyggere 

i gamle Nord-Trøndelag har deltatt, og ca. 40 000 har deltatt på alle fire undersøkelsene. Nå 

utvides HUNT til hele Trøndelag (inkludert Rindal og Halsa). 

 

HUNT i Trøndelag er et samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, 

KS, HUNT og NTNU. Med HUNT i Trøndelag får kommunene i sørdelen av fylket en 

fantastisk mulighet til å bli en del av en av verdens største helseundersøkelser. Dette vil også 

gi Frøya kommune en unik tilgang på data som kan utfylle de undersøkelser og statistikk som 

i dag brukes som grunnlag for et godt kunnskapsgrunnlag. HUNT vil for sørdelen av fylket i 

første omgang innebære utfylling av et spørreskjema som distribueres til alle innbyggere over 

18 år. 

 

HUNT i Trøndelag skal foregå i oktober/november 2019. For Frøyas innbyggere vil 

17.oktober være den store HUNT-dagen. Dette gjelder også Hitra kommune. Da sendes det 

ut en spørreundersøkelse om helse til alle over 18 år som bor i kommunen. Dataene som blir 

samlet inn skal brukes til: 



 Forskning på sykdom, lidelser og andre helsespørsmål 

 Bedre behandlingsmetoder og medisiner 

 Forebygging av sykdommer 

 Helsestatistikk til kommuner og fylkeskommune 

 
Dette gir kommunene unik og ny kunnskap for målrettet folkehelsearbeid. 

 

Hva har HUNT gitt av oversikt folkehelse så langt? 

 
 

 
 

 

 

 

 

Hvordan vil undersøkelsen gjennomføres? 

 

 18-75 år: Alle innbyggere får i aldersgruppen får en invitasjon til å delta i HUNT på 

SMS. I SMS-en er det link til informasjon og spørreskjema  



 76-100 år+: Alle fra og med 76 år får invitasjon pr. brev i posten. Her ligger info, 

spørreskjema og frankert svarkonvolutt  

 Spørreundersøkelsen tar under en halvtime å besvare  

 Når: SMS og brev sendes ut slik at de skal komme samtidig i samme kommune.  

o Utsendingene vil skje 15.- 19. oktober.  

o Hitra   17.oktober  

o Frøya 17.oktober  

 Påminnelser til de som ikke har svart vil bli sendt ut senere i oktober/november 

 

Hvordan er det ønskelig at kommunen bidrar? 

 

Kommunen inngår en skriftlig avtale med HUNT. Kommunen lager egen plan for kommunal 

mobilisering og tilrettelegging for deltakelse i helseundersøkelsen. 

 

For å få gode data er det viktig at så mange som mulig av kommunens innbyggere deltar. Det 

er da viktig at kommunen bidrar til høy lokal mobilisering, slik at vi får gode data som kan 

brukes til kunnskapsbasert kommuneplanlegging. Her er det flere momenter som kan sette 

fokus på viktigheten av deltakelse: 

 

 Kommunekamp. Konkurrere ut nabokommunen, og dette vet vi av erfaring kan øke 

deltakelse i seg selv. Det vil derfor gjøres en del felles tiltak sammen med Hitra 

kommune for å sette fokus på dette. 

 Fokusere på muligheten for, og stolthet over, å få bidra til viktig helseforskning. 

 Bruke ulike kanaler; hjemmeside, informasjons-skjermer, brosjyrer, plakater, sosiale 

media etc. 

 Aktiv markedsføring overfor egne ansatte 

 Yte praktisk hjelp til innbyggere som ikke selv greier å fylle ut spørreskjema 

(bibliotek, servicekontor, helsestasjon etc) 

 Samarbeid med HUNT om utarbeidelse av informasjonsmateriell på andre språk og 

hjelp til oversettelse av spørreskjema under utfylling 

 Oppfordre bedrifter til å gi arbeidere fri til å fylle ut spørreskjema i arbeidstid 

 

Vurdering: 

 

Det anses som en veldig god mulighet for Frøya kommune å få anledning til å delta på HUNT. 

Dette vil sikre gode data og statistikker om innbyggerne i kommunen, og vil være et viktig og 

stort supplement til det kunnskapsgrunnlaget kommunen bruker inn mot budsjettarbeid og 

tiltaksutvikling. Rådmannen anbefaler derfor at HUNT forankres politisk med et positivt 

vedtak på avtaleinngåelse med NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for 

samfunnsmedisin og sykepleie og HUNT- helseundersøkelsen i Trøndelag. Rådmannen 

nedsetter en arbeidsgruppe som utarbeider en kommunikasjonsplan, samt legger til rette for 

høyest mulig deltakelse av kommunens innbyggere. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: X31 &00  

Arkivsaksnr.: 18/3266    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIVEDTEKT, FRØYA KOMMUNE - 

STADFESTING  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre stadfester vedlagte forslag til ny forskrift om politivedtekt, Frøya 

kommune. 

2. Rådmannen bes oversende stadfestet forskrift til Politidirektoratet for 

legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk lovtidend, etter gjeldende krav. 

3. Forskriften vil være gyldig fra dato stadfestet av Politidirekoratet, og erstatter 

gjeldende politivedtekter for Frøya kommune stadfestet av Politidirektoratet med noen 

endringer 27. august 2009. 

 

 

Vedlegg: 

Forslag til ny forskrift om politivedtekt 

Rundskriv normalpolitivedtekter  

 

Saksopplysninger:   

Gjeldende politivedtekter for Frøya kommune ble sist behandlet av kommunestyret den 28. 

februar 2008. Politivedtektene ble stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 27. 

august 2009. Disse finnes på https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2009-08-27-1130. 

 

Politidirektoratet informerte kommunene om ny normalpolitivedtekt i rundskriv 02/2018. 

Rundskrivet ligger vedlagt. Bakgrunnen for ny normalpolitivedtekt er endringer som 

innebærer at nye bestemmelser er tatt inn, samt at andre bestemmelser er tatt ut fordi de nå 

reguleres av annen lovgivning. Det forutsettes at kommunale politivedtekter gjennomgås og 

revideres med bakgrunn i endringene. 

 

Det er politilovens § 14 som regulerer hva kommunen har anledning til å regulere gjennom 

politivedtekter: 

 

I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans 

departementet fastsetter, kan det gis bestemmelser: 



 

1. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder 

klistring og maling på vegger, murer o l., på steder som er alminnelig beferdet eller 

bestemt for alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder og hundehold fastsettes etter 

hundeloven. 

2. i samsvar med lokale sedvaner, om hus- eller grunneiers plikt til på de steder som er 

nevnt i nr. 1, å holde det rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i 

umiddelbar tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø når det er glatt. 

3. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv 

om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når arrangementets art eller størrelse 

gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller 

avvikling av trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans eller 

annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer 

av forening eller lignende sammenslutning. 

4. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av 

underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et 

omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller 

vakthold, må leveres inn søknad i stedet for melding etter § 11. Nærmere frist for 

innlevering av slik søknad kan fastsettes. 

5. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment 

tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte. 

6. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under 3 

regulering i andre lover. 

7. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet. 

8. om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. 

Det kan fastsettes at den som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd. 

 

De nye normalpolitivedtektene viderefører i stor grad bestemmelsene i den gamle 

politivedtekten. Det er imidlertid foretatt enkelte innholdsmessige endringer. 

 

De større innholdsmessige endringene er: 

1. det er tatt inn en ny bestemmelse som gir en adgang til å regulere tigging. 

2. det er tatt inn en bestemmelse om kjøring, camping mv. i grøntarealer og på friområder. 

3. det er tatt inn en mulighet for kommunene til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr. 

 

Det er i tillegg gjort en del strukturelle endringer med nytt paragrafsystem. Det foreslås at 

Frøya kommunes politivedtekter endres i samsvar med ny normalpolitivedtekt, og at ordlyd 

og struktur blir likelydende. 

 

Prosess 

Kommunen er pålagt å involvere politiet når kommunen igangsetter arbeidet med å endre eller 

utarbeide ny politivedtekt. Politiets deltakelse i dette arbeidet er viktig for å kunne oppnå 

størst mulig likhet mellom kommuner innenfor samme politidistrikt. 

 

Forslag til ny politivedtekt for Frøya er diskutert i flere møter i kommunens politiråd. 

Innstillingen fra politirådet er at man fremmer likelydende forslag som Hitra kommunes nylig 

godkjente politivedtekt. 

 



En politivedtekt er en forskrift, slik at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven § 37 vil 

komme til anvendelse. Forslag til forskrift er gjort tilgjengelig for kommunens innbyggere og 

andre interessenter ved annonsering i media, på kommunens hjemmeside og i papirversjon i 

kommunens servicekontor i høringsperioden. Høringsperioden var fra 05.07.2019 til 

23.08.2019.  

 

Det er ikke kommet inn noen høringsuttalelser i høringsperioden.  

 

Etter høring skal endelig vedtak gjøres av kommunestyret. Forskriften skal deretter sendes 

Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk lovtidend. 

 

Vurdering: 

Forslag til ny forskrift om politivedtekter for Frøya kommune ble vedtatt lagt ut til høring av 

Frøya kommunestyre i sak 77/19, 20.06.2019.  

Forskriften har vært på høring i tråd med Forvaltningslovens § 37. 

I høringsperioden er det ikke kommet inn noen høringsuttalelser.  

 

Etter vedtak vil forskriften oversendes Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og 

kunngjøring i Norsk lovtidend.  

Forskriften vil være gyldig fra dato stadfestet av Politidirekoratet, og erstatter gjeldende 

politivedtekter for Frøya kommune stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 27. 

august 2009. 
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Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser 
§ 1-1.Offentlig sted 

Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang- og sykkelvei, park, torg e.l., 

plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller 

bestemt for alminnelig ferdsel. 

§ 1-2.Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn 

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller 

bestyrer eiendommen. 

Kapittel 2. Orden på offentlig sted 
§ 2-1.Ro og orden på offentlig sted 

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy 

eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel. 

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero 

mellom kl. 23.00 og kl. 06.00. 

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, 

holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller 

arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen. 

§ 2-2.Kjøring, camping mv. i parker, grøntarealer, friområder o.l. 

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd 

strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet. 
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I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere 

motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.  

§ 2-3.Opptreden og andre publikumsrettede aktiviteter 

Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede 

aktiviteter, må på forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktivitetene skjer ved 

bruk av høyttaler o.l. 

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av 

gående, kjørende eller flygende reklame. 

§ 2-4.Tigging 

Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding til 

politiet. 

§ 2-5.Farlig eller skremmende virksomhet 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, 

sprettert o.l. 

2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik 

tillatelse er ikke påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. 

desember kl. 18.00 til 1. januar kl. 02.00. 

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for 

dem som ferdes der. 

Kapittel 3. Sikring av ferdselen 
§ 3-1.Hindringer 

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til 

hinder eller ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l. 

Markiser eller annet som henger ut over fortau, skal på det laveste være minst 2,5 meter 

over bakken. 

§ 3-2.Dyr 

Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn. 

§ 3-3.Aktiviteter 

Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er 

påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden. 

§ 3-4.Ferdsel på islagt vann eller sjø 

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på 

islagt vann eller sjø. 

§ 3-5.Avsperring av offentlig sted 
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Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at fortau, gate, vei eller et annet offentlig sted 

blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse 

fra politiet, som kan fastsette nærmere vilkår. 

§ 3-6.Byggevirksomhet mv. 

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot 

offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet 

kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak 

til vern for publikum. 

§ 3-7.Sprengningsarbeid 

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til 

politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak. 

§ 3-8.Vedlikehold av bygning mv. 

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for 

arbeidet umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med 

fare eller ulempe. 

§ 3-9.Fare for takras 

Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks 

sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og 

snarest sørge for at taket blir ryddet. 

§ 3-10.Fjerning av sperrer 

Avsperringer, avvisere o.l. innretninger fjernes når det arbeid som er nevnt i § 3-6, § 3-7 og § 

3-8 er utført, eller faren eller ulempen som er nevnt i § 3-9 ikke lenger er til stede. 

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted 
§ 4-1.Rengjøring av lys- og luftegraver 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å rengjøre lys- og luftegraver i umiddelbar 

tilknytning til eiendommen. 

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. 

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l. 

§ 4-2.Rydding av snø etter takras 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor 

eiendommen for snø og is. Plikten omfatter ikke snø som kommunen har brøytet inn på 

fortau. 

Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke flyttes ut i kjørebanen. 

§ 4-3.Vannavløp 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vegsluk og vannavløp i fortau, 

rennestein, grøft e.l. holdes åpne. Vegsluk skal kun benyttes til drenering av vann og må ved 

renhold ikke tilføres oppsop e.l. 
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Kapittel 5. Hindre forsøpling og tilgrising 
§ 5-1.Hindre forsøpling og tilgrising 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 

1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, plast, metall, tyggegummi og 

tobakksprodukter. 

2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig 

sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og 

transportmidler. 

3. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l., uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke 

oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på 

eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten 

til dem som disponerer eiendommen. 

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp. 

Oppslag skal fjernes når de er foreldet. 

4. å urinere utendørs i tettbygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på 

andre. 

§ 5-2.Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l. 

Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet 

på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av 

virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. 

Etter stengetid plikter virksomheten umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som 

skyldes virksomhetens aktivitet. 

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir 

fjernet etter arrangementet. 

Kapittel 6. Offentlige anlegg 
§ 6-1.Kirkegård og gravplass 

På kirkegård og gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke 

sømmer seg der. 

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk. 

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted 
§ 7-1.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted 

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av 

underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang 

som vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke om dette 

innen en frist som politiet setter. 

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende. 

§ 7-2.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangementer 

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for 

arrangementer sende melding til politiet, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at 
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politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjelder 

også når arrangementet ikke skjer på offentlig sted. 

Meldeplikten gjelder også sammenkomst eller tilstelning av overveiende selskapelig eller 

underholdende art for medlemmer av en forening e.l. sammenslutning. 

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende. 

§ 7-3.Barns tilgang til offentlig arrangement 

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten ifølge med 

foreldre eller andre foresatte. 

Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 

18 år. 

Kapittel 8. Pantelånervirksomhet 
§ 8-1.Pantelånervirksomhet 

Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av 

politiet, over alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten. 

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser 
§ 9-1.Pliktforsømmelse 

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med 

hjemmel i denne, kan politiet la det utføres på vedkommendes bekostning. 

§ 9-2.Straff 

Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven 

§ 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse. 

§ 9-3.Kommunal håndhevelse 

Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten: 

§ 3-1 Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander 

 e.l. på eller utover fortau) 

§ 3-9 Fare for takras 

§ 3-10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over 

§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver 

§ 4-2 Rydding av snø etter takras 

§ 4-3  Vannavløp 

§ 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising 

§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l. 

Kan håndheves av Frøya kommune med hjemmel i forskrift 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal 

håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. Frøya kommune kan ved overtredelse 

av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr. 
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§ 9-4.Ikrafttreden 

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet. 

 











Politidirektoratet

Tlf: 23 36 41 00 Org. nr.: 982 531 950

Post: Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo Faks: 23 36 42 96 Giro: 7694.05.02388
Besøk: Fridtjof Nansens vei 14/16 E - post: politidirektoratet@politiet.no www.politi.no

N ORM ALPOLITIVEDTEKT (BOKMÅL)

I INNLEDNING

Hjemmel for kommunal politivedtekt fremkommer av lov om politiet av 4. august 1995 nr. 53 § 14 første
ledd:

«I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans departementet
fastsetter, kan det gis bestemmelser

1. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder klistring og maling på vegger,
murer o l., på st eder som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder
og hundehold fastsettes etter hundeloven

2. i samsvar med lokale sedvaner, om hus - eller grunneiers plikt til på de steder som er nevnt i nr. 1, å holde det
rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i umiddelbar tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø
når det er glatt

3. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv om arrangementet ikke
skjer på offentlig sted, når arrangementets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig
av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans
eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller un derholdende art for medlemmer av forening eller
lignende sammenslutning

4. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk,
selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre b ehov for betydelige
ferdselsreguleringer eller vakthold, må leveres inn søknad i stedet for melding etter § 11. Nærmere frist for
innlevering av slik søknad kan fastsettes

5. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment ti lgjengelig tilstelning uten i følge
med foreldre eller andre foresatte

6. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under regulering i andre lover

7. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet

Rundskriv 02/2018 NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Til

Dato

Saksnr.

Saksbehandler

Politimestrene, Politihøgskolen, Sysselmannen på Svalbard, Fylkesmennene, Kommunene,

Kommunenes sentralforbund og Longyearbyen lokalstyre

13.02.2018
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Christine Lundstein
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8. om forbud mot eller nærmere vil kår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det kan fastsettes at den
som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd»

Bestemmelsene i normalpolitivedtekten angir hva som kan reguleres i politivedtekt med hjemmel i
politiloven § 14. Det e r opp til den enkelte kommune, i samarbeid med politiet, å avgjøre hvilke
bestemmelser som ønskes inntatt i egen kommune. Politiets deltakelse i dette arbeidet er viktig for å
kunne oppnå størst mulig grad av likhet mellom kommuner innenfor samme politidis trikt.
Det er ønskelig at kommunene bruker normalpolitivedtektens system og ordlyd for de bestemmelser
kommunen ønsker å vedta. Den enkelte kommune vil kunne basere seg på lokale løsninger så langt
politiloven § 14 tillater.

Fullmaktsregelen i politilov en § 14 bygger på prinsippet om at politivedtekter ikke bør regulere forhold:
– som er uttømmende regulert i eller i medhold av annen lov
– som andre myndigheter har overtatt det faglige ansvaret for
– som etter sin art bør være politiet uvedkommende
– som er uhensiktsmessige/overflødige etter dagens samfunnsforhold og alminnelige

toleransegrenser

Som i tidligere normalpolitivedtekter har man likevel ikke vært helt konsekvent når det gjelder annen
lovgivning. Forbud i andre lover mot ulike former for forsøplin g og tilgrising, bl.a. i forurensningsloven og
veg loven , er spredt og primært knyttet til konkrete formål. Her har man funnet at politivedtektene bør
kunne inneholde praktisk viktige regler med sikte på å opprettholde et godt lokalmiljø. Politivedtektene
b ør f.eks. kunne forby flaskeknusing og plakatklistring uten at det er nødvendig å gå inn på forholdet til
annen lovgivning.
Det er viktig at eventuelle forbud utformes så presist som mulig, slik at det ikke oppstår særlig tvil med
hensyn til praktiseringen av forbudet.

II SAKSBEH ANDLIN G

Utforming av lokal politivedtekt
Politiet skal involveres når en kommune igangsetter arbei det med å endre eller utarbeide ny politivedtekt
for kommunen. Politiet skal delta i prosessen og være høringsinstans. Her vil kommunens politikontakt
være det naturlige bindeleddet.

Det er opp til den enkelte kommune selv å bestemme hvilket kommunalt org an som skal få kompetanse
til å vedta politivedtekter, se o t.prp. nr.22 (1994 - 1995) side 25 annen spalte.

En politivedtekt er en forskrift, slik at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven § 37 vil komme til
anvendelse. Når kommunestyret har vedtatt fo rslaget til ny politivedtekt, skal forslaget sendes ut på
høring. I fo rvaltningsloven § 37 fremgår at:

« offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper
som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hv is interesser særlig berøres, skal gis anledning
til å uttale s e g før forskriften blir utferdiget, endret elle r opphevet. Så langt det treng s for å få
saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre. ”

Dette innebærer også at forskrif ten skal gjøres kjent for kommunens innbyggere, f.eks. gjennom media.
Forslag til vedtekt bør også gjøres tilgjengelig for kommunens innbyggere ved at den legges ut på
kommunens nettside, kommunehuset, bibliotek e.l. hvor innbyggerne har lett tilgang. Fris ten for uttalelse
må settes slik at de berørte får rimelig tid til å uttale seg. Høringsuttalelsene skal i utgangspunktet være
skriftlig, jf. forvaltningsloven § 37 femte ledd.

Når høringsfristen er ute behandles innspillene av kommunen, hvoretter kommune - eller bystyret vedtar
politivedtektens endelige ordlyd. I enkelte kommuner kan det foreligge andre vedtaksrutiner, men dette
er ikke til hinder for et tilsvarende samarbeid med politiet og de ordinære høringsrutiner for øvrig.
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Oversendelse til Politidi rektoratet
Kommunen eller bystyrets endelige vedtak om ny eller endret politivedtekt oversendes deretter direkte til
Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk Lovtidend. Det bemerkes at
det ikke lengre kreves at politiv edtekten må oversendes til Fylkesmannen. Når Politidirektoratet har
stadfestet en lokal vedtekt, vil en kopi sendes Fylkesmannen til orientering.

Politivedtekter omhandler reguleringer som danner deler av grunnlaget for utøvelsen av polititjenesten.
Vedt ekten er derfor ikke gyldig før det er foretatt en legalitetskontroll av innholdet. Politiloven § 14 første
ledd gir Justis - og beredskapsdepartementet fullmakt til å delegere stadfestelse av politivedtekter til
annet statlig organ. Slik stadfestelsesmyndi ghet ble delegert til Politidirektoratet ved Justis - og
beredskapsdepartementets forskrift av 16. november 2000 nr. 1151, med ikrafttredelse 1. januar 2001.

Ved oversendelse til Politidirektoratet skal følgende dokumenter oversendes:
– Vedtekten som skal stadfestes
– Redegjørelse av kommunens saksbehandling av vedtekten
– Oversikt over høringsinstanser
– Hvorledes vedtekten har vært gjort tilgjengelig for innbyggerne.
– Resultatet av høringen og om det er gjort endringer som følge av høringen.
– Politiets medvirknin g i arbeidet

Ved Politidirektoratets legalitetskontroll av politivedtekt, er det først og fremst snakk om redaksjonelle
eller språklige endringer. Innholdet i politivedtekt kan ikke endres uten at spørsmålet først er behandlet
på nytt i kommunen. Det vil da være nødvendig å sende saken tilbake til kommunen for ny behandling.
Legalitetskontrollen kan likevel innebære at enkelte bestemmelser ikke blir stadfestet, f.eks. på grunn av
at forholdet er regulert i annen lovgivning eller at det ikke foreligger hjem mel for å regulere forholdet.

En ny politivedtekt vil tre i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Klage
Klage over politiets vedtak som er fattet med hjemmel i politivedtekt skal oversendes Politidirektoratet.
Dette gjelder lik evel ikke påbud fra politiet til opprettholdelse av den alminnelige ro og orden, jf.
forvaltningslovforskriften av 15. desember 2006 nr. 1456 § 30, eller avgjørelser om påtalespørsmål.

Klage over kommunens vedtak jf. normalpolitivedtekten § 9 - 3 om kommuna l håndheving, skal
oversendes til kommunen som har fattet vedtaket.

Eksisterende politivedtekter er fortsatt gjeldende inntil de er erstattet med nye vedtekter såfremt de ikke
strider mot bestemmelsene i politiloven, jf. politiloven § 31 annet ledd.
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KA PITTEL 1. ALMIN NELIG E BESTEMM ELSER

§ 1 - 1. Offentlig sted
Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang - og sykke l vei , park, torg e.l., plass, bru,
brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig
ferdsel.

Merknad
Begrepet offentlig sted har det samme innhold som tidligere, jf. straffeloven (20. mai 2005 nr. 28 ) § 10 første ledd,
dvs. sted der allmenheten ferdes. Som før har man funnet det praktisk å foreta en oppregning av typiske steder som
er offentlige. I noen kommuner kan det i tillegg være områder som ikke er nevnt her, mens f.eks. kai eller brygge ikke
er aktuelt i andre kommuner.

§ 1 - 2. Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn
Plikter so m er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer
eiendommen.

Merknad
Man minner om at en leietaker som f.eks. leier en del av et større hus, ikke er forpliktet etter denne bestemmelse.
Bestemmelsen tilsvare r § 2 i tidligere normalpolitivedtekter og innebærer ingen realitetsendring.

K APITTEL 2. ORDEN PÅ OFFENTLIG STED

§ 2 - 1. Ro og orden på offentlig sted
På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk
s om forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero mellom kl.
23.00 og kl. 06.00.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsa lgssted, holdeplass e.l.,
skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å
opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

Merknad
Bestemmelsen er endret ved at det er tatt inn nytt andre ledd. Bestemmelsen er tatt inn for å gi en standardisert
formulering og plassering , og er ofte stadfestet i flere kommuners vedtekter . Den er ment å ivareta hensynet til
personer som bor i nærheten av musikk og feststøy. Det er ingen hindring for at det k an søkes politiet om
dispensasjon dersom det skal arrangeres festivaler eller andre arrangementer.

Bestemmelsen supplerer straffeloven (20. mai 2005 nr. 28) § 181, som retter seg mot slagsmål, støy eller annen
utilbørlig adferd. En viss interesse har også forskrift om kjørende og gående trafikk av 21. mars 1986 nr. 747 § 19 om
særlige bestemmelse r for gående.

§ 2 - 2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l.
I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd strøk er
telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer med
mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.

Merknad
Stadig flere kommuner har ønsket mulighet til å ta inn i politi vedtekt adgangen for å håndheve uønsket aktivitet på
offentlige steder i tettbygd strøk. Hjemmelsgrunnlaget for å ta dette inn i politivedtekten er hensynet til ro og orden,
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da dette retter seg både mot uønskede aktiviteter som camping, telting, o.l. i off entlige parker, friområder osv. som vil
begrense muligheten for allmennheten til å benytte slike områder, herunder hindring av forsøpling og utrygghet.
Videre er det begrunnet i at motorferdsel i slike områder medfører unødvendig støy og belastning på områ dene.

Det er kommunen som gjennom skilting eller på annen måte har ansvaret for å regulere forhold rundt bruk og
aktiviteter på offentlige steder som parker, friområder, plasser o.l . B estemmelsen gjør ingen endring i kommunens
ansvar. En del kommuner h ar ønsket at slik håndheving kan gå inn i den lokale politivedtekt, men da politiloven § 14
ikke gir hjemmel for at det i politivedtekt kan gis pålegg om å innhente tillatelse fra annen myndighet enn politiet, har
man i stedet tatt inn bestemmelser som pål egger kommunen å skilte bruken av slike områder. Regelen er ikke ment å
gjøre endringer i kommunens adgang til å tildele kjøretillatelse til personell som trenger dette for å kunne utføre sine
arbeidsoppgaver eller å motta og innvilge søknader fra personer om tillatelse til bruk eller ferdsel på slike områder.
Det forutsettes at friområdet som fremstår som allment tilgjengelig for motorkjøretøyer blir skiltet med forbudsskilt
dersom det ikke skal være adgang til å kjøre eller parkere der.

§ 2 - 3. Opptrede n og andre publikumsrettede aktiviteter
Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede aktiviteter, må på
forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktivitetene skjer ved bruk av høyttaler o.l.

Det samme g jelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av gående,
kjørende eller flygende reklame.

Merknad
Bestemmelsen tar sikte på å fange opp tilfeller som ikke dekkes av politiloven § 14 nr. 3 og 4, jf. § 11 og er
innholdsmessig en videreføring av tidligere normalpoliti vedtekt § 4. Formålet med meldeplikten er politiets behov for å
opprettholde ro og orden, samt sikre ferdselen og fremkommeligheten på offentlig sted.

Pengeinnsamling vil inngå i første ledd. Det er etter lovendringen i politiloven § 14 første ledd nr. 8 av 20. juni 2014,
ikke lengre adgang til å regulere pengeinnsamling utover dette. En slik adgang er nå erstattet med adgangen til å
regulere tigging. For en nærmere beskrivelse av forskjellen mellom pengeinnsamling og tigging, se merknadene til §
2 - 4.

De t kan i vedtekt ikke settes krav om innhenting av godkjennelse fra kommune, da det i politiloven § 14 ikke
foreligger hjemmel for å innhente tillatelser fra andre myndigheter enn politiet.

§ 2 - 4. Tigging
Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt

eller

t igging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding til politiet som kan
fastsette vilkår, herunder tid og sted for tiggingen.

eller

t igging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter f orutgående melding til politiet.

Merknad
Bestemmelsen gir tre alternative ordlyder dersom kommunen ønsker å regulere tigging i politivedtekt. Adgangen til å
forby eller sette vilkår for tigging i politivedtekter, ble tatt inn i politiloven § 14 første le dd nr. 8 ved lovendring av 20.
juni 2014 nr. 48. Vilkårene kan være avgrensning i tid og sted, eventuelt meldeplikt til politiet.

I Prop 83 L (2013 - 2014)«Kapittel 8 Merknader til bestemmelsen», fremgår følgende:

" Begrepet tigging , om fatter situasjoner der noen ber andre om penger som mottakeren skal bruke på seg
selv, sine nærmeste eller på en mindre gruppe personer eller et miljø som mottakeren selv er en del av. Det
kan med andre ord ikke være for stor nærhet mellom innsamler og mottaker av pengene (e ller en situasjon
hvor det er grunn til å tro at mottakeren indirekte vil tilgodese seg selv, sine nærmeste eller det miljøet
vedkommende er en del av). Innsamlinger til humanitære og allmennyttige formål faller utenfor, ikke bare
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når det er registrert i i nnsamlingsregisteret, men også i andre tilfeller. Skoleklasser som samler inn penger til
turer vil eksempelvis ikke kunne rammes av et forbud mot tigging i sin kommune.

En kunstnerisk forestilling på offentlig sted som etterfølges av aktivt og pågående in nsamlingsvirksomhet hvor
den enkelte tilskuer avkreves penger vil ofte måtte anses som tigging. På samme måte vil pågående salg av
relativt verdiløse gjenstander som ikke har noen tilknytning til noen alminnelig kommersiell virksomhet eller
et humanitært e ller allmennyttig formål eller lignende omfattes av tiggerbergrepet.

Politiloven § 30 setter straff med bøter eller fengsel inntil tre måneder for den som overtrer bestemmelser gitt
i medhold av § 14. Politidistriktene må ha retningslinjer om håndhevingsp raksis for å sikre en lik
reaksjonspraksis. "

Regulering av tigging forutsetter at vilkårene fremgår av bestemmelsen i den lokale politivedtekten.

§ 2 - 5. Farlig eller skremmende virksomhet
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, sprettert o.l .

2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik tillatelse er ikke
påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1.
januar kl. 02.00.

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som
ferdes der.

Merknad
Med samtykke fra politiet kan kravet om innhenting av politiets till atelse fravikes i lokal politivedtekt hva gjelder
oppskyting av godkjent fyrverkeri på nyttårsaften. Bestemmelsen er innført på bakgrunn av vedvarende praksis fra en
rekke kommuner.

Bruk av fyrverkeri i tettbebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarl ige omgivelser er ikke tillatt uten at også
brannsjefens tillatelse foreligger, jf. forskrift av 15. desember 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §
2 - 10. Utenfor slike områder antas det tilstrekkelig med politiets tillatelse. Lokal brannm yndighet kan i alle tilfeller,
gjennom egne hjemler eller med hjemmel i eget lovverk, nedlegge forbud om bruk av krutt, fyrverkeri eller eksplosive
stoffer. Det vises for øvrig til at bruk av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer i alle tilfeller må skje innenfor
rammene av brann - og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr. 20.

Tidligere annet ledd i normalpolitivedtekt av 1996 om bæring av våpen på offentlig sted er tatt ut, da forholdet
reguleres av straffeloven (20. mai 2005 nr. 28) § 189.

KAP ITTEL 3. SIKRING AV FERDSELEN

§ 3 - 1. Hindringer
På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til hinder eller
ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l.

Markiser eller annet som henge r utover fortau, skal på det laveste være minst 2,5 meter over bakken.

Merknad
Vegloven (21. juni 1963 nr. 23) §§ 30 , 31 og 33 har bestemmelser om plassering av byggverk, innr etninger,
reklameskilt o.l., og regler om fjerning av busker og vegetasjon langs offentlige veier. Plan - og bygningsloven (27. juni
2008 nr. 71) § 30 - 3 regulerer adgangen til skilt - og reklameinnretninger, i det vesentlig basert på hensyn av estetisk
karak ter. Det kan være behov for å supplere bestemmelsene for å oppnå en raskere reaksjon, da behandlingstiden for
fjerning av ulovlige oppsatte skilt etter plan - og bygningsloven § 32 - 7 eller tvangsfullbyrdelsesloven (26. juni 1992 nr.
86) kan være lang. Dette gjelder særlig hvor fremkommeligheten eller sikten hindres eller skiltet representerer en fare
for skade på person eller eiendom.
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Angivelsen av høyden er ikke absolutt og kan tilpasses lokale forhold og har sammenheng med at det er tillatt å sykle
på fortau.

Endring av bestemmelsen er av språklig karakter og innebærer ingen realitetsendring av tidligere normalpolitivedtekt
§ 6.

§ 3 - 2. Dyr
Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Merknad
Bestemmelsen supplerer beiteloven (16. juni 1961 nr. 12) § 6 som setter forbud mot å la husdyr gå løs på områder de
ikke har adgang til. Loven kan imidlertid ikke tolkes som et forbud mot å la hu sdyr oppholde seg på offentlig sted, slik
at det er behov for å beholde bestemmelsen i den nye normalpolitivedtekten. Kommunene bør imidlertid vurdere
bestemmelsen nærmere, bl.a. kan det være grunn til å la den gjelde i bestemte strøk. Fortsatt møter man h usdyr ved
eller på offentlig veg e.l. flere steder. For øvrig viser man til vegloven ( 21. juni 1963 nr. 23 ) §§ 44 og 48 om gjerde
mot offentlig veg og grind eller ferist på offentlig veg.

Regulering av forhold knyttet til hundehold må gjøres i medhold av hundeloven (4. juli 2003 nr.74) og kan således
ikke reguleres i lokal politivedtekt. Slik regulering må gis i kommunal forskrift om hundehold. Normalpolitivedtektens
tidligere bestemmelser om farlige hunder, båndtvang, salg og avlivning ble den 31. desember 2003 opphevet i de n
enkelte kommunes politivedtekt som følge av ny hundelov (4. juli 2003 nr. 74). Se hundeloven § 32 jf. politiloven (4.
august 1995 nr. 53) § 14, første ledd nr. 1, andre punktum.
Ikke hjemmel til å stadfeste pålegg om fjerning av dyreekskrementer, se mer knad til § 5 - 1.

Annet ledd om sirkusdyr eller ville dyr er ikke videreført da den ikke lengre anses relevant.

§ 3 - 3. Aktiviteter
Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av
hensyn til fer dselen eller den alminnelige orden.

Merknad
En slik bestemmelse kan delvis falle inn under vegtrafikklovens (18. juni 1965) ramme , men praktiske grunner og
hensynet til den alminnelige ordenshåndhevelse tilsier at politiet bør ha kompetanse til å gi slike bestemmelser,
forankret i rent lokale forhold. For øvrig vises det til friluftsloven (28. juni 1957 nr. 16), særlig § 2 om den frie
ferdselsrett i utmark og de begrensninger som kan ilegges av grunneier og kommunen.

At et forbud gjelder på bestemt offentlig sted betyr at det ikke kan gis et generelt forbud, men må bero på en konkret
vurdering av forholdene på det enkelte sted. Det er ikke hjemmel i politivedtekt til å nedlegge g enerelle forbud mot
nevnte aktiviteter på offentlig sted.

Bestemmelsen er i det vesentlige en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 7. Annet ledd er derimot tatt ut da
aktivitetene dekkes av første ledd.

§ 3 - 4. Ferdsel på islagt vann eller sjø
Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann
eller sjø.

Merknad
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 14.

§ 3 - 5. Avsperring av offentlig sted
Er det påkrevet på g runn av byggearbeid e.l. at fortau, gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller
delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som kan
fastsette nærmere vilkår.
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Merknad
Bestemmelse n har ny overskr ift og er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 8.

§ 3 - 6. Byggevirksomhet mv.
Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted
som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd m eldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes
arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

Merknad
Krav om sikringstiltak er hjemlet i plan - og bygningsloven (27. juni 2008 nr. 71) § 28 - 2, men denne parag rafen
inneholder ikke pålegg om meldeplikt til politiet. Vegloven ( 21. juni 1963 nr. 23 ) § 57 forbyr graving, sprenging,
trehogst og andre inngrep på offentlig vei eller innretning som hører til offentlig vei.

Bestemmelsen har ny overskrift og oppdaterte lovhenvisninger og er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt §
10.

§ 3 - 7. Spreng ningsarbeid
Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som
kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

Merknad
Den som skal bruke eksplosjonsfarlig stoff må ha sertifikat eller godkjennelse i henhold til forskrift av 26. juni 2002 nr.
922 om eksplosjonsfarlig stoff § 10 - 1, jf. brann - og eksplosjonsvernloven (14. juni 2002 nr. 20).

Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 9.

§ 3 - 8. Vedlikehold av bygning mv.
Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for arbeidet
umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

Merknad
Plan - og bygningsloven (27. juni 2008 nr. 71) § 28 - 2 inneholder nødvendige sikkerhetskrav ved bygningsmessige
arbeider generelt, mens § 28 - 5 gjelder sikringstiltak på ubebygd areal. Oppheising og nedfiring av varer og
gjenstander er ikke nevnt i forbindelse med bygningsarbeider. I den utstrekning det benyttes arbeidstakere, vil
arbeidsmiljøloven (17. juni 2005 nr. 62), særlig kapittel 4, komme til anvendelse.

Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 11.

§ 3 - 9 . Fare for takras
Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp
avvisere som gjør det tydeli g at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at
taket blir ryddet.

Merkna d
Det anses nødvendig at huseier har en slik plikt, da han er den nærmeste til å forhindre snøras e.l. som kan forårsake
skade. Det vises til Høyesteretts avgjørelse fra 1959 ( Rt - 1959 - 578 ), hvor en huseier ble dømt for overtredelse av Oslo
kommunes politivedtekt § 25 som gjaldt plikten til å sette opp avvisere mot snøras.

Kommunen kan, dersom den finner det påkrevet, sette en frist for når taket skal være ryddet. En slik regel har bl.a.
vært stadfestet i politivedtekt for Oslo, Tromsø og Kristiansund: « Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med
mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding . »

Bestemmelsen er en videreføring av tidligere no rmalpolitivedtekt § 12.
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§ 3 - 10. Fjerning av sperrer
Avsperringer, avvisere o.l. innretninger fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 3 - 6, 3 - 7 og 3 - 8 er utført,
eller faren eller ulempen som er nevnt i § 3 - 9 ikke lenger er til stede.

Merknad
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 13.

KAPITTEL 4. RENH OLD PÅ OFFENTLIG STED

§ 4 - 1. Rengjøring av lys og luftegraver
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys - og luftegraver i umidde lbar
tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

Merknad
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 15, foruten pliktene som kr ever dokumentert lokal
sedvane. Disse er nå samlet i § 4 - 4.

§ 4 - 2. Rydding av snø etter takras
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for
snø og is.

Merknad
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 16, foruten pliktene som krever dokumentert lokal
sedvane. Disse er nå samlet i § 4 - 4.

§ 4 - 3. Vannavløp
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes
åpne.

§ 4 - 4. Eiers plikt i henhold til lokalt etablert sedvane til renhold m.m. av fortau
Eier av hus eller grunn, jf. § 1 - 2, mot offentlig sted plikter å:

1. sørge for renhold av fortau og rennestein
2. rydde fortauet for snø etter snøfall
3. strø fortau når d et er glatt

Bestemmelsen gjelder kun fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Merknad
Bestemmelsen er ny og omhandler de plikter som kun kan ilegges på grunnlag av en allerede etablert lokal sedvane.
Dette er gjort for å synliggjøre at en kommun e ikke kan innføre denne bestemmelsen i sin politivedtekt uten at
sedvanen er dokumentert.

Kommunen må dokumentere ovenfor Politidirektoratet at det foreligger en lokal sedvane for den enkelte plikt som
ønskes stadfestet, jf. politiloven § 14 nr. 2. For kommuner som har en slik lokalt etablert sedvane, vil denne plikten og
avgrensningen av området hvor plikten gjelder, som regel fremkomme av gjeldende politivedtekt for kommunen. Det
er ikke anledning til å utvide virkeområdet for plikten.
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KAPITTEL 5. HIND RE FORSØPLING OG TIL GRISING

§ 5 - 1. Hindre forsøpling og tilgrising
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og tobakksprodukter

2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder
på eller ved bygning, gate , vei, park, anlegg, innretninger og transportmid ler

3. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l., uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på
ta vler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som
bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten ti l dem som disponerer eiendommen

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4. å urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på andre

Merknad
Vegloven (21. juni 1963 nr. 23) § 57 nr. 3 forbyr bl.a. å kaste søppel på og ved offentlig veg. Videre inneholder
forurensningsloven ( 13. mars 1981 nr. 6 ) § 28 et totalforbud mot å tømme, etterlate, oppbevare eller transportere
avfall på slik måte at det kan virke skjemmende eller vær e til skade eller ulempe for miljøet. Politivedtektene bør
kunne inneholde praktisk viktige regler med sikte på å opprettholde et godt lokalmiljø. Politivedtektene bør f .eks.
kunne forby flaskeknusing og plakater uten at det er nødvendig å gå inn på forhol det til annen lovgivning.
Bakgrunnen for nr. 2 er omfattende tilgrising i form av «tagging», skjemmende plakatklistring o.l., som folk på visse
steder daglig utsettes for.

Bestemmelser om fjerning av hundeekskrementer må reguleres i medhold av hundeloven (4. juli 2003 nr.74) og kan
således ikke tas inn i lokal politivedtekt. Slik regulering må gis i kommunal for skrift om hundehold.

§ 5 - 2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.
Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet på eller ut
mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å
sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. Etter stengetid plikter virksomheten
umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som skyldes virksomhetens aktivitet.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter
arrangementet.

Merknad
Fullmaktsregelen i politiloven § 14 bygger bl.a. på at politivedtektene ikke bør regulere forhold som er uttømmende
regulert i eller i medhold av annen lovgivning, eller som andre myndigheter har ov ertatt det faglige ansvar for, dog
uten at det har vært praktisert helt konsekvent .

Det finnes i dag bestemmelser i flere lover som setter forbud mot ulike former for forsøpling og tilgrising, bl.a. i
forurensningsloven ( 13. mars 1981 nr. 6 ) § 28 og vegloven (21. juni 1963 nr. 23) § 57 nr. 3. Disse spredte
bestemmelser er primært knyttet til bestemte formål, og man er kommet til at politivedtektene bør kunne inneholde
en særskilt hje mmel for å kunne gi praktisk viktige regler med sikte på å sikre et godt lokalmiljø, uten at det er
nødvendig å gå inn på forholdet til annen lovgivning.

Innholdet er videreført av tidligere normalpolitivedtekt § 20. I tillegg til ny overskrift er det til føyd en setning i første
ledd om rydding etter virksomhetens stengetid. Bestemmelsen gjelder også omreisende virksomhet.
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KAPITTEL 6. OFFENTLI GE ANLEGG

§ 6 - 1. Kirkegård og gravplass
På kirkegård og gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg
der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Merknad
Tredje ledd om løs hund på kirkegård er tatt ut , da det ikke lenger er hjemmel i politiloven § 14 for å regulere forhold
knyttet til hu nd og hundehold i politivedtekt.

Adferd på gravplass er i tillegg regulert i forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr.
16. Straffeloven (20. mai 2005 nr. 28) § 268 vil etter omstendighetene kunne brukes mot personer so m trenger seg
i nn på kirkegård eller gravplass.

KAPITTEL 7. ARRANGEM ENTER PÅ OFFENTLIG S TED

§ 7 - 1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted
Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig,
kunstnerisk, sels kapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som vil medføre behov for
betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke om dette innen en frist som politiet setter.

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

Merknad
Adgang til demonstrasjoner, opptog, møter, stand e.l. er regulert i politiloven § 11. Dette er arrangementer som faller
inn under adgangen til ytringsfrihet og som i sin helhet faller utenfor rammene av po litiloven § 14. Det foreligger
derfor ikke hjemmel for å regulere slike arran gementer i lokal politivedtekt.

§ 7 - 2. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangementer
Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for arrangementer sende
melding til politiet, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av
hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjelder også når arrangementet ikke skjer på
offentlig sted.

Meldeplikt en gjelder også sammenkomst eller tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende
art for medlemmer av en forening e.l. sammenslutning.

Politiloven § 11 gjelder til svarende.

Merknad
Se merknad til § 7 - 1.

Bestemmelsene gjelder arrangementer og sammenkomster, og er å anse som tillegg til politiloven § 11
(arrangementer på offentlig sted m v.). Meldeplikten kan ved kommunal politivedtekt utvides til også å omfatte allment
tilgjengelige arrangement på privat område eller tilsvarende, når lovens vilkår for øvrig er oppfylt .

Meldingen skal i alminnelighet gis skriftlig i god tid på forhånd og inneholde opplysninger om arrangementets formål,
omfang, ansvarlig arran gør avviklingstidspunkt , avviklingssted og de ordenstiltak arrangøren vil sette i verk, f.eks.
etablering av ordensvern, jf. politiloven § 11 , annet ledd.

Når det gjelder større arrangementer, så som sportsstevner, større konserter, festivaler, messer o.l., kan kommunen
bestemme at søknadsplikten skal opprettholdes, forutsatt at vilkårene etter politiloven § 14 nr. 4 foreligger.
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§ 7 - 3. Barns tilgang til offentlig arrangement
Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller
andre foresatte.

Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 18 år.

Merknad
Bestemmelsen er flyttet fra tidligere normalpolitivedtekt kapittel IX om barn (§ 28).

Aldersgrensen ble satt for å harmonisere med aldersg rensen i politiloven § 13, jf. o t.prp. nr.22 (1994 - 1995). Endring
av aldersgrensen forutsetter en lovendring av politiloven.

Formålet med bestemmelsen er hensynet til ivaretakelse av barn under 15 år ved arrangementer som er åpne f or alle
aldersgrupper. Mens politiloven § 13 skal ivareta barn på offentlig sted etter kl. 22.00, reguleres her barns adgang til
arrangementer uten en tidsbegrensning.

For arrangementer med alkoholservering hen vises til alkohollovgivningen.

K APITTEL 8 . PANTELÅNERVIRKSOM H ET

§ 8 - 1. Pantelånervirksomhet
Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av politiet, over
alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten.

Merknad
Politiets kontroll med pantelånervirksomhet fremgår av politiloven § 14 første ledd nr. 7 . Bestemmelsen var ikke tatt
inn i normalpolitivedtekten av 1996, da det ble antatt at pantelånervirksomhet falt inn under lov om
finansieringsvirksomhet av 10. juni 1988 (opphe vet i lov av 22. desember 1999 nr. 105). I likhet med brukthandlere
søkes pantelånere utnyttet til omsetning av tyvegods. For å motvirke dette, stilles det krav om at pantelånere fører
protokoll over det gods de tar inn og at politiet kan utføre rutinemess ig kontroll med protokollene og gjenstande ne. Av
politilovens forarbeider o t.prp. nr.22 (1994 - 1995) fremgår det at politiloven § 14 nr. 7 tar sikte på å bevare en
lovhjemlet adgang til å gi forskrifter for kontroll med pantelånere av lignende innhold som f orskrift etter hande lsloven
(nå brukthandelloven).

KAPITTEL 9. FORSKJEL LIGE BESTEMM ELSER

§ 9 - 1. Pliktforsømmelse
Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i
denne, kan politiet la det utføres på ve dkommendes bekostning.

§ 9 - 2. Straff
Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4,
hvis ikke forholdet går inn un der en strengere straffebestemmelse.

§ 9 - 3. Kommunal håndhevelse
Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten:

§ 3 - 1 Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander e.l.
på eller utover fortau)

§ 3 - 9 Fare for takras
§ 3 - 10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over
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§ 4 - 1 Rengjøring av lys - og luftegraver
§ 4 - 2 Rydding av snø etter takras
§ 4 - 3 Vannavløp
§ 4 - 4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau , (krever lokal sedvane)
§ 5 - 1 Hindre forsøpling og tilgrising
§ 5 - 2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.

Kan håndheves av ( ) kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal
håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd . ( ) kommune kan ved overtredelse av disse
bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.

Merknad
Bestemmelsen krever at kommunal håndheving er besluttet av kommunen i samråd med politiet.

Ved lovendring av 19. juni 2010 fikk politiloven § 14 et nytt t redje ledd, som gir adgang for kommuner til å ta inn en
bestemmelse om at kommunen kan håndheve nærmere angitte bestemmelser i politivedtekten – kommunal
håndheving. Nærmere bestemmelser om dette fremgår av forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal hå ndheving
av vedtekter. Klage over kommunens ileggelse av gebyr for overtredelse av bestemmelser som faller inn under
kommunal håndheving, skal sendes til kommunen, jf. forskriften om kommunal håndheving av politivedtekter § 8.

Kommunens adgang til å håndh eve brudd på nærmere angitte bestemmelser i politivedtekten, kommer i tillegg til
politiets håndhevingsmyndighet. Derfor understrekes viktigheten av at den som overtrer disse bestemmelsene ikke
risikerer dobbeltstraff. Dette innebærer at dersom politiet ha r gitt vedkommende et forelegg, kan ikke kommunen
ilegge samme person gebyr for samme overtredelse, og omvendt.

§ 9 - 4. Ikrafttreden
Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift av (dd - mm - åå) nr. ( ) om politivedtekt for ( ) kommune, (fylke).
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N ORM ALPOLITIVEDTEKT (N YN ORSK)

I INNLEIING

Heimel for kommunal politivedtekt følgjer av lov om politiet av 4. august 1995 nr. 53 § 14 fyrste ledd.

«I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans departementet
fastsetter, kan det gis bestemmelser

9. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder klistring og maling på vegger,
murer o l., på steder som er alminnelig be ferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder
og hundehold fastsettes etter hundeloven

10. i samsvar med lokale sedvaner, om hus - eller grunneiers plikt til på de steder som er nevnt i nr. 1, å holde det
rent og ryddig på fortau eller ti lsvarende område i umiddelbar tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø
når det er glatt

11. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv om arrangementet ikke
skjer på offentlig sted, når arrangementets art el ler størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig
av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans
eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medle mmer av forening eller
lignende sammenslutning

12. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk,
selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige
ferds elsreguleringer eller vakthold, må leveres inn søknad i stedet for melding etter § 11. Nærmere frist for
innlevering av slik søknad kan fastsettes

13. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning ut en i følge
med foreldre eller andre foresatte

14. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under regulering i andre lover

15. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet

16. om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det kan fastsettes at den
som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd»

Føresegnene i normalpolitivedtekta opplyser om kva som kan regulerast i politivedtekt med heimel i
politilova § 14. Det er opp til den en kelte kommune, i samarbeid med politiet, å avgjere kva føresegner
som er ynskja teke inn i eiga kommune. Deltakinga til politiet i dette arbeidet er viktig for å kunne
oppnå størst mogleg grad av likskap mellom kommunar innanfor same politidistrikt.

Det er ynskjeleg at kommunane nyttar systemet og ordlyden til normalpolitivedtekta for dei føresegnene
som kommunen ynskjer å vedta. Den enkelte kommune vil kunne basere seg på lokale løysingar så langt
politilova § 14 tillèt.

Fullmaktsregelen i politilo va § 14 byggjer på prinsippet om at politivedtekter ikkje bør regulere tilhøve:
- som er uttømmande regulert i eller i medhald av anna lov
- som andre myndigheiter har overteke det faglege ansvaret for
- som etter sin art bør vere politiet uvedkomande
- som ikkj e er føremålstenleg eller som er overflødige etter dagens samfunnsforhold og

alminnelege
toleransegrenser
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Som i tidlegare normalpolitivedtekter har ein likevel ikkje vore heilt konsekvent når det gjeld anna
lovgjeving. Forbod i andre lover mot ulike f ormer for forsøpling og tilgrising, bl.a. i forurensningslova og
veglova, er spreidde og primært knytt til konkrete føremål. Her har ein funne at politivedtektene bør
kunne innehalde praktisk viktige reglar med sikte på å oppretthalde eit godt lokalmiljø. Politivedtektene
bør t.d. kunne forby flaskeknusing og plakatklistring utan at det er naudsynt å gå inn på forholdet til
anna lovgjeving. Det er viktig at eventuelle forbod blir utforma så presist som mogleg, slik at det ikkje
oppstår særleg tvil med omsyn til praktiseringa av forbodet.

II SAKSH AN DSAMIN G

Utforming av lokal politivedtekt
Politiet skal bli involvert når ein kommune set i gong arbeidet med å endre eller utarbeide ny
politivedtekt for kommunen. Politiet skal delta i prosessen og vere høyrings instans. Her vil kommunens
politikontakt vere det naturlege bindeleddet.

Det er opp til den enkelte kommune å sjølv bestemme kva for eit kommunalt organ som skal få
kompetanse til å vedta politivedtekter, sjå ot.prp. nr.22 (1994 - 1995) side 25 andre spalte.

Med omsyn til at ei politivedtekt er ei forskrift vil reglane i forval tningslova om sakshandsaming kome til
bruk. Når kommunestyret har vedteke forslaget til ny politivedtekt, skal forslaget sendast ut på høyring.
I forvaltningslova § 37 kjem det fram at:

« offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erver v, fag eller interessegrupper
som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning
til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trengs for å få
saken allsidig opply st, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre. »

Dette inneber også at forskrifta skal gjerast kjent for innbyggjarane i kommunen, t.d. gjennom media.
Forslag til vedtekt bør også gjerast tilgjengelig for innbyggjarane i kommunen ved at den blir lagt ut på
nettsida til kommunen, kommunehuset, bibliotek e.l. der innbyggjarane har lett tilgang. Fristen for å
kome med fråsegn må setjast slik at dei vedtekta vedkjem får rimeleg tid til å uttale seg.
Høyringsutsegna skal i utgangspunktet vere skriftleg, jf. forvaltningslova § 37 femte ledd.

Når høyringsfristen er ute blir innspela behandla av kommunen. Etter dette vedtek kommune - eller
bystyret den endelege ordlyden til politivedtekta. I enkelte kommunar kan det gå fram andre
vedtaksrutinar, men dette er ik kje til hinder for eit tilsvarande samarbeid med politiet og ordinære
høyringsrutinar.

Oversending til Politidirektoratet
Kommunen eller bystyret sitt endelege vedtak om ny eller endra politivedtekt sendast deretter direkte til
Politidirektoratet for lega litetskontroll, stadfesting og kunngjering i Norsk Lovtidend. Det er ikkje lenger
eit krav at politivedtekta må sendast til Fylkesmannen. Når Politidirektoratet har stadfesta ei lokal
vedtekt, sendast ein kopi til Fylkesmannen til orientering.

Politivedt ekter omhandlar reguleringar som dannar delar av grunnlaget for utøvinga av polititenesta.
Vedtekta er difor ikkje gyldig før det er gjort ein legalitetskontroll av innhaldet. Politilova § 14 fyrste ledd
gjev Justis - og beredskapsdepartementet fullmakt til å delegere stadfesting av politivedtekter til anna
statleg organ. Slik stadfestingsmyndighet blei delegert til Politidirektoratet ved Justis - og
beredskapsdepartementets forskrift av 16. november 2000 nr. 1151, med ikraftsetjing 1. januar 2001.
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Ved o versending til Politidirektoratet skal følgjande dokument bli sendt:
- vedtekta som skal stadfestast
- ei utgreiing av sakshandsaminga kommunen har gjort av vedtekta
- ei oversikt over høyringsinstansar
- korleis vedtekta har vore gjort tilgjengeleg for innbyggja rane
- resultatet av høyringa og om det er gjort endringar som følgje av høyringa
- medverknaden frå politiet i arbeidet

Ved Politidirektoratets legalitetskontroll av politivedtekt, er det først og fremst snakk om redaksjonelle
eller språklege endringar. Innhaldet i politivedtekta kan ikkje endrast utan at spørsmålet først er
behandla på nytt i kommunen. Det vil då vere naudsynt å sende saka tilbake til kommunen for ny
behandling. Legalitetskontrollen kan likevel innebere at enkelte føresegner ikkje blir s tadfesta, t.d. på
grunn av at tilhøvet er regulert i anna lovgjeving eller at det ikkje er heimel for å regulere forholdet.

Ei ny politivedtekt vil tre i kraft ein månad etter at den er stadfesta av Politidirektoratet.

Klage
Klage over vedtaket frå politiet som er fatta med heimel i politivedtekt skal sendast til Politidirektoratet.
Dette gjeld likevel ikkje påbod frå politiet om å halde ved lag den alminnelege ro og orden, jf.
forvaltningslovforskrifta av 15. desember 2006 nr . 1456 § 30, eller avgjerder om påtalespørsmål.

Klage over vedtak frå kommunen jf. normalpolitivedtekta § 9 - 3 om kommunal handheving, skal sendast
til kommunen som har fatta vedtaket.

Eksisterande politivedtekter er framleis gjeldande inntil dei er erst atta av nye vedtekter såframt dei ikkje
strider mot føresegnene i politilova, jf. politilova § 31 andre ledd .
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KAPITTEL 1. ALLM ENNE FØRESEGNER

§ 1 - 1. Offentleg stad
Med offentlig stad er det meint gate, veg, fortau, sti, medrekna gang - og sykkelveg, park, torg e.l., plass,
bru, bryggje, kai, strand, anlegg eller anna stad der det er allmenn ferdsel eller som er bestemt for
allmenn ferdsle.

Merknad
Omgrepet offentleg stad har det same innhald som tidlegare, jf. straffelova (20. mai 2005 nr. 28) § 10 fyrst e ledd,
dvs. stad der folk flest ferdast. Som før har ein funne det praktisk å gjere ei opprekning av typiske stader som er
offentlege. I nokre kommunar kan det vere tenleg å ta med område som ikkje er nemnde her, medan t.d. kai eller
bryggje ikkje er aktu elt i andre kommunar.

§ 1 - 2. Ansvar og plikter for festar, brukar, leigar eller styrar av hus eller grunn
Dei plikter som er lagt på eigar av hus eller grunn, kviler også på den som festar, brukar, leigar eller
styrer eigendomen.

Merknad
Ein minner om at ein leigetakar som til dømes leiger ein del av eit større hus, ikkje er forplikta etter denne føresegna.
Føresegna tilsvara § 2 i tidlegare normalpolitivedtekter og inneberer ingen realitetsendring.

KAPITTEL 2. ORDEN PÅ OFFENTLEG STAD

§ 2 - 1. Ro og orde n på offentleg stad
På eller like attmed ein offentlig stad må ingen vere med i oppløp, samanstimling, larm eller bråk som
forstyrrar den allmenne orden eller ferdsel.

Den som ferdast på eller like attmed offentleg stad pliktar å halde nattero mellom kl. 23.00 og 06.00.

Dersom mange menneske samlar seg ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalsstad,
haldeplass e.l., skal dei stå i kø og elles rette seg etter dei pålegg som politiet eller arrangøren gjev for å
halde ved lag den allmenne ord en eller regulere ferdsla.

Merknad
Føresegna er endra ved at det er lagt til eit nytt andre ledd. Føresegna er teke inn for å gje ei standardisert
formulering og plassering og er ofte stadfesta i fleire av vedtektene til kommunane. Føresegna er meint å vareta
omsynet til personar som bur nær musikk og feststøy. Det er inga hindring for at det kan søkjast til politiet om
dispensasjon dersom det skal arrangerast festivalar eller andre arrangement.

Føresegna supplerer straffelova (20. mai 2005 nr. 28) § 181, som rettar seg mot slagsmål, bråk eller anna utilbørleg
åtferd. Ei viss interesse har også forskrift om køyrande og gåande trafikk av 21. mars 1986 nr. 747 § 19 om særlege
føresegner for gåande.

§ 2 - 2. Køyring, camping mv i parkar, grøntareal, friområda o.l.
I offentlege parkar, grøntareal, friområde, på, ved eller under vegar eller plassar i tettbygd strøk er
telting, camping e.l. forbode, med mindre anna kjem fram av skiltinga på staden.

I offentlege parkar, grøntareal og friområde er det forbode å køyre og parkere motorkøyretøy, med
mindre noko anna går fram av skiltinga på staden.

Merknad
Stadig fleire kommunar har ynskt ei mogelegheit til å ta inn i politivedtekt ein åtgang for å handheve uynskt aktivitet
på offentlege stadar i tettbygd strøk. Heimelsgrunnlaget for å ta dette inn i politivedtekta er omsynet til ro og orden,
då dett e rettar seg både mot uynskte aktivitetar som camping, telting, o.l. i offentlege parkar, friområde osv. som vil
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avgrense moglegheita for allmenta til å nytte slike område, medrekna hindring av forsøpling og utryggleik. Vidare er
det grunngjeve i at motorf erdsel i slike område fører til unødvendig støy og belastning på områda.

Det er kommunen som gjennom skilting eller på anna måte har ansvaret for å regulere forhold rundt bruk og
aktivitetar på offentleg stad som parkar, friområde, plassar o.l. Føresegna gjer ingen endring i ansvaret til kommunen.
Ein del kommunar har ynskt at slik handheving kan gå inn i den lokale politivedtekta, men då politilova § 14 ikkje gir
heimel for at det i politivedtekt kan bli gitt pålegg om å innhente tillating frå anna myndigheit enn politiet, har ein i
staden teke inn føresegner som pålegg kommunen å skilte bruken av slike område. Regelen er ikkje meint å gjere
endringar i moglegheita kommunen har til å tildele køyretillating til personell som treng dette for å kunne utføre sine
arbeidsoppgåver eller å ta imot og innvilge søknadar frå personar om tillating til bruk eller ferdsle på slike område. Det
er ein føresetnad om at friområde som ligg til gru nn som allment tilgjengeleg for motorkøyretøy, blir skilta med
forbodsskilt dersom det ikkje skal vere tilgjengeleg å køyra eller parkere der.

§ 2 - 3. Framvising og andre publikumsretta aktivitetar
Den som på eller ut mot offentlig stad vil opptre eller utføre andre publikumsretta aktivitetar, må på
førehand gje melding til politiet, uavhengig av om aktivitetatne skjer ved bruk av høgtalar o.l.

Det same gjeld den som på eller i nærleiken av offentle g stad ynskjer å bruke gåande, køyrande eller
flygande reklame.

Merknad
Føresegna tek sikte på å fanga opp tilfelle som ikkje blir dekt av politilova § 14 nr. 3 og 4, jf. § 11, og er i sitt innhald
ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 4. Fø remålet med meldeplikta er behovet politiet har for å
oppretthalde ro og orden, samt sikre ferdsel og framkomelegheit på offentleg stad.

Pengeinnsamling vil inngå i fyrste ledd. Det er etter lovendringa i politilova § 14 fyrste ledd nr. 8 av 20. juni 20 14,
ikkje lenger åtgang til å regulere pengeinnsamling utover dette. Ein slik åtgang er no erstatta med åtgangen til å
regulere tigging. For ei nærmare skildring av skilnaden mellom pengeinnsamling og tigging, sjå merknaden til § 2 - 4.

Det kan ikkje setja st krav om å henta inn godkjenning frå kommune i politivedtekter, då det i politilova § 14 ikkje ligg
føre heimel for å hente inn løyve frå andre styresmakter enn politiet.

§ 2 - 4. Tigging
Tigging på offentleg stad eller frå hus til hus er forbode

eller

tigging på offentleg stad eller frå hus til hus, kan berre skje etter at det først er sendt melding til politiet
som kan setja vilkår om tid og stad for tigginga,

eller

tigging på offentleg stad eller frå hus til hus, kan berre skje etter at det først er s endt melding til politiet

Merknad
Føresegna gjev tre alternative ordlydar dersom kommunen ynskjer å regulere tigging i politivedtekt. Åtgangen til å
forby eller setje vilkår for tigging i politivedtekter, blei teke inn i politilova § 14 fyrste ledd nr. 8 ved lovendring av 20.
juni 2014 nr. 48. Vilkåra kan vere avgrensing i tid og stad, eventuelt meldeplikt til politiet.

I. Prop. 83 L (2013 - 2014) « Kapittel 8. Merknader til bestemmelsen » kjem det fram at:

« Begrepet tigging, omfatter situasjoner der noen ber andre om penger som mottakeren skal bruke på seg
selv, sine nærmeste eller på en mindre gruppe personer eller et miljø som mottakeren selv er en del av. Det
kan med andre ord ikke være for stor nærhet mellom innsamler og mottaker av pengene (eller en s ituasjon
hvor det er grunn til å tro at mottakeren indirekte vil tilgodese seg selv, sine nærmeste eller det miljøet
vedkommende er en del av). Innsamlinger til humanitære og allmennyttige formål faller utenfor, ikke bare
når det er registrert i innsamling sregisteret, men også i andre tilfeller. Skoleklasser som samler inn penger til
turer vil eksempelvis ikke kunne rammes av et forbud mot tigging i sin kommune.
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En kunstnerisk forestilling på offentlig sted som etterfølges av aktivt og pågående innsamlings virksomhet hvor
den enkelte tilskuer avkreves penger vil ofte måtte anses som tigging. På samme måte vil pågående salg av
relativt verdiløse gjenstander som ikke har noen tilknytning til noen alminnelig kommersiell virksomhet eller
et humanitært eller allm ennyttig formål eller lignende omfattes av tiggerbergrepet.

Politilova § 30 setter straff med bøter eller fengsel inntil tre måneder for den som overtrer bestemmelser gitt i
medhold av § 14. Politidistriktene må ha retningslinjer om håndhevingspraksis for å sikre en lik
reaksjonspraksis. »

Ved regulering av tigging er det ein føresetnad om at vilkåra går fram av føresegna i den lokale politivedtekta.

§ 2 - 5. Farleg eller skremmande verksemd
På, ut over eller like attmed offentlig stad er det forbode:

1. å skyte med gevær eller anna skytevåpen, under dette paintball, softgun, boge, sprettert o.l.
2. å brenne av krut, fyrverkeri eller eksplosive stoff utan at politiet har gjeve løyve. Det er ikkje eit slikt

krav om løyve for godkjent fyrverkeri som skal nyttast i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1.
januar kl. 02.00.

3. å kaste eller sleppe stein, snøball eller anna som kan vere til skade eller ulempe for dei som ferdast
der.

Merknad
Med samtykke frå politiet kan kravet om å henta inn løyvet til politiet fråvikast i lokal politivedtekt når det gjeld
oppskyting av godkjent fyrverkeri på nyttårssafta. Føresegna er teke inn på bakgrunn av vedvarande praksis frå ei
rekke kommunar.

Bruk a v fyrverkeri i tett busetnad, nær tørr skog eller andre brannfarlege omgivnader er ikkje tillate utan at løyve frå
brannsjefen også ligg føre, jf. forskrift av 15. desember 2002 nr. 922 om handtering av eksplosjonsfarleg stoff § 2 - 10.
Utanfor slike område blir det lagt til grunn at det er tilstrekkeleg med løyvet frå politiet.

Lokal brannmyndigheit kan i alle tilfelle, gjennom eigne heimlar eller med heimel i eige lovverk, leggja ned forbod om
bruk av krut, fyrverkeri eller eksplosive stoff. Det blir vist til at bruk av krut, fyrverkeri eller eksplosive stoff i alle
tilfelle må skje innanfor ramma av brann - og eksplosjonsvernlova av 14. juni 2002 nr. 20.

Tidlegare andre ledd i normalpolitivedtekt av 1996 om å bere våpen på offentleg stad er teken ut, då ti lhøvet blir
regulert av strl. (straffelova 20. mai 2005 nr. 28) § 189.

KAPITTEL 3. SIKRING AV FERDSLA

§ 3 - 1. Hindringar
På eller ut over offentleg stad er det forbode å plassere eller montere noko som kan vere til hinder eller
ulempe for ferdsla eller so m hindrar fri sikt til trafikkskilt o.l.

Markiser eller anna som henger utover fortau, skal på det lågaste vere minst 2,5 meter over bakken.

Merknad
Veglova (21. juni 1963 nr. 23) §§ 30 , 31 og 33 har føresegner om plassering av byggverk, innretningar, reklameskilt
o.l., og reglar om fjerning av busker og vegetasjon langs offentlege vegar. Plan - og bygningslova (27. juni 2008 nr.
71) § 30 - 3 regulerer åtgangen til skilt - og reklameinnretni ngar, i det vesentlege basert på omsyn av estetisk karakter.
Det kan vere behov for å supplere føresegnene slik at det blir lagt til rette for ein raskare reaksjon, då behandlingstida
for fjerning av ulovlege oppsette skilt etter plan - og bygningslova § 32 - 7 eller tvangsfullbyrdelseslova (26. juni 1992
nr. 86) kan vere lang. Dette gjeld særleg der framkomelegheiten eller sikta er hindra eller der skiltet representerer ein
fare for skade på person eller eigedom.

Grensa for høgda er ikkje absolutt og kan ti lpassast lokale tilhøve og har samanheng med at det er tillate å sykla på
fortau.
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Endring av føresegna er av språkleg karakter og inneberer ingen realitetsendring av tidlegare normalpolitivedtekt § 6.

§ 3 - 2. Dyr
Det er forbode å la husdyr gå laus på eller ved offentleg stad utan forsvarleg tilsyn.

Merknad
Føresegna supplerer beitelova (16. juni 1961 nr. 12) § 6 som set forbod mot å la husdyr gå laus på områder dei ikkje
har åtgang til. Lova kan likevel ikkje tolkast som eit forbod mot å la husdyr opphalda seg på offentleg stad, slik at det
er behov for å be halde føresegna i den nye normalpolitivedtekta. Kommunane bør likevel vurdere føresegna nærmare,
m.a. kan det vere grunn til å la den gjelde i bestemte strøk. Framleis møter ein husdyr ved eller på offentleg veg e.l.
fleire stader. Vidare blir det vist til veglova ( 21. juni 1963 nr. 23 ) §§ 44 og 48 om gjerde mot offentleg veg og grind
eller ferist på offentleg veg.

Regulering av tilhøve knytt til hundehald må gjerast i medhald av h undelova (4. juli 2003 nr. 74) og kan såleis ikkje
regulerast i lokal politivedtekt. Ei slik regulering må bli gitt i kommunal forskrift om hundehald. Tidlegare føresegner i
normalpolitivedtekt om farlige hundar, bandtvang, sal og avliving blei den 31. des ember 2003 oppheva i den enkelte
kommune si politivedtekt som følgje av ny hundelov (4. juli 2003 nr. 74). Sjå hundelova § 32 jf. politilova(4. august
1995 nr. 53) § 14, fyrste ledd nr. 1, andre punktum.

Det er ikkje heimel til å stadfesta pålegg om å fje rna dyreekskrement, sjå merknad til § 5 - 1.
Andre ledd om sirkusdyr eller ville dyr er ikkje vidareført då den ikkje lenger blir sett på som relevant.

§ 3 - 3. Aktivitetar
Politiet kan forby kvar einaste form for sport, leik eller spel på bestemt offentleg stad når dette er
påkravd av omsyn til ferdsla eller den alminnelege orden.

Merknad
Eit slikt føresegn kan delvis gå inn under ramma til vegtrafikklova (18. juni 1965), men praktiske grunnar og omsynet
til den alminnelege handhevinga av orden tilseier at politiet bør ha kompetanse til å gje slike føresegner, forankra i
reint lokale tilhøve.

Vidare blir det vist til friluftslova (28. juni 1957 nr. 16), særleg § 2 om den frie ferdsleretten i utmark og dei
avgrensingane som kan påleggjast av grunneigar og k ommunen.

At eit forbod gjeld på bestemt offentleg stad betyr at forbodet ikkje skal bli gitt generelt, men at det må gjerast ei
konkret vurdering av tilhøvet på den enkelte stad. Det er ikkje heimel i politivedtekt for å leggja ned generelle forbod
mot ne mnde aktivitetar på offentleg stad.

Føresegna er i det vesentlege ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 7. Andre ledd har blitt teke ut då
aktivitetane blir dekt av fyrste ledd.

§ 3 - 4. Ferdsel på islagt vatn eller sjø
Politiet kan av tryggleiksgrunnar forby eller gje regulerande føresegner for ferdsla på islagt vatn eller sjø.

Merknad
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 14.

§ 3 - 5. Sperring av offentleg stad
Krev byggjearbeid e.l. at fortau, gate, veg eller et anna offentleg stad blir heilt eller delvis sperra for eit
avgrensa tidsrom, lyt ein på førehand søkje løyve frå politiet, som kan setje nærare vilkår.

Merknad
Føresegna har ny overskrift og er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 8 .
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§ 3 - 6. Byggjeverksemd mv.
Reising, riving eller reparasjon av bygning, graving eller anna arbeid på eller ut mot offentleg stad der
det kan bli fare for ferdsla, skal på førehand meldast til politiet. Politiet kan fastsette korleis
arbeidsstaden skal sperrast og krevje andre tryggleikstiltak til vern for publikum.

Merknad
Krav om sikringstiltak er heimla i plan - og bygningslova (27. juni 2008 nr. 71) § 28 - 2, men føresegna inneheld ikkje
pålegg om meldeplikt til politiet. Veglova ( 21. juni 1963 nr. 23 ) § 57 forbyr graving, sprenging, trehogst og andre
inngrep på offentleg veg eller innretning som høyrer til offentleg veg.

Føresegna har ny overskrift med oppdaterte lovtilvisin gar og er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 10.

§ 3 - 7. Sprengingsarbeid
Sprenging på eller like attmed offentleg stad skal på førehand meldast til politiet, som kan påby særlege
tryggleikstiltak.

Merknad
Den som skal bruka eksplosjonsfarleg stoff må ha sertifikat eller godkjenning ut frå forskrift av 26. juni 2002 nr. 922
om eksplosjonsfarleg stoff § 10 - 1, jf. brann - og eksplosjonslova (14. juni 2002 nr. 20).

Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 9 .

§ 3 - 8. Vedlikehald av bygning mv.
Ved vedlikehald av bygningar mv. på eller ut mot offentleg stad pliktar den ansvarlege for arbeidet med
ein gong å setje opp avvisarar som gjer det tydeleg at det er farleg eller til ulempe å ferdast der.

Merknad
Plan - og bygningslova (27. juni 2008 nr. 71) § 28 - 2 inneheld naudsynte tryggleikskrav ved bygningsmessige arbeider
generelt, medan § 28 - 5 gjeld sikringstiltak på areal som det ikkje er bygd på. Oppheising og nedfiring av varer og
gjenstandar er ikkje nemnt i samband med bygningsarbeid. I den utstrekking det blir nytta arbeidstakarar, vil
arbeidsmiljølova (17. juni 2005 nr. 62), særleg kapittel 4, koma til bruk.

Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 11.

§ 3 - 9. Fare for ras frå tak
Når det er fare for at snø eller is kan falle ned frå hustak mot offentleg stad, skal eigaren straks setje opp
avvisarar som gjer det tydeleg at ferdsla er forbunde med fare eller ulempe, og snarast syte for at taket
blir rydda.

Merknad
Det er sett på som naudsynt at huseigar har ei slik plikt, då han er den nærmaste til å forhindra snøras e.l. som kan
forårsake skade. Det blir vist til Høgsteretts avgjerd frå 1959 (Rt - 1959 - 578), der ein huseigar blei dømd for brot på
Oslo kommunes politi vedtekt § 25 om oppsetting av avvisarar mot snøras.

Kommunen kan, dersom den finn det påkravd, setje ein frist for når taket skal vere rydda. Ein slik regel har blant anna
vore stadfesta i politivedtekt for Oslo, Tromsø og Kristiansund: «Avvisere skal fj ernes senest etter 7 dager med mindre
eieren kan dokumentere lenger ventetid på rekvirert bistand til takrydding».

Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 12.

§ 3 - 10. Fjerning av sperrar
Avsperringar, avvisarar og liknande innretningar blir fjerna når det arbeid som er nemnt i §§ 3 - 6, 3 - 7 og
3 - 8 er utført, eller faren eller ulempa som er nemnt i § 3 - 9 ikkje lenger er til stades.



Side 22 / 26

Merknad
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 13.

KAPITTEL 4. REINH ALD PÅ OFFENTLEG STA D

§ 4 - 1. Reingjering av lys - og luftegraver
Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad pliktar å sørgje for reingjering av lys - og luftegraver som er i
beinveges nærleik til eigedomen.

Reinhaldet skal gjerast slik at det blir til minst mogleg ulempe.

Kloakksluk må ved reinhald ikkje tilføras oppsop e.l.

Merknad
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 15, forutan dei plikter som krev dokumentert lokal
sedvane. Desse er no samla i normalpolitivedtekt§ 4 - 4.

§ 4 - 2. Rydding av snø etter ras frå tak
Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad pliktar etter ras frå tak å rydde fortauet utanfor eigedomen
for snø og is.

Merknad
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 16, forutan dei plikter som krev dokumentert lokal
sedvane. Desse er no samla i normalpolitivedtekt § 4 - 4.

§ 4 - 3. Avlaup for vatn
Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad skal sørgje for at avlaup for vatn i fortau, rennestein, grøft
e.l. blir haldt open .

§ 4 - 4. Plikta eigaren har i samsvar med lokalt etablert sedvane til reinhald m.m. av
fortau (må gå ut frå lokal sedvane)
Eigar av hus eller grunn, jf. § 1 - 2, mot offentleg stad pliktar å:
1. sørgje for reinhald av fortau og rennestein
2. rydde fortauet for snø etter snøfall
3. strø fortau når det er glatt

Føresegna gjeld berre fortau i beinveges nærleik til eigedomen.

Merknad
Føresegna er ny og gjeld berre dei plikter som kan påleggj ast på grunnlag av ei allereie etablert lokal sedvane. Det er
meint å synleggjere at kommunen ikkje kan ta inn føresegna i si politivedtekt utan at slik sedvane er dokumentert.

Kommunen må dokumentere ovanfor Politidirektoratet at det fins ein lokal sedv ane for den enkelte plikta som ein
ynskjer stadfesta, jf. politilova § 14 nr. 2. For kommunar som har ei lokalt etablert sedvane, vil plikta og avgrensinga
av området der plikta gjeld, som regel kome fram av gjeldande politivedtekt for kommunen. Det er ikk je anledning til
å utvide verkeområdet til plikta.
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KAPITTEL 5. HINDRE F ORSØPLING OG TILGRIS ING

§ 5 - 1. Hindre forsøpling og tilgrising
På, ut over eller i beinveges nærleik til offentleg stad er det forbode:

1. å kaste avfall, under dette glas, flasker, spikar, papir, tyggjegummi og tobakksprodukt

2. å grise til med måling, tusj, sprayprodukt e.l. på overflate mot offentleg stad, under dette på eller
ved bygning, gate, veg, park, anlegg, innretningar og transportmiddel

3. å henge opp kunngjeringar, plakatar e .l., utan tillating frå politiet. Dette gjeld ikkje oppslag på tavler
e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eigedom om forhold som berre
vedkjem eigendomen eller næringsverksemd til dei som disponerer eigedomen.

Det er forbode å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovleg sett opp.

Oppslag skal fjernast når dei er forelda.

4. å urinere utandørs i tettbygd strøk eller på stader der det kan verke sjenerande på andre.

Merknad
Veglova (21. juni 1963 nr. 23) § 57 nr. 3 set forbod mot t.d. å kaste søppel på og ved offentleg veg. Vidare inneheld
forureiningslova ( 13. mars 1981 nr. 6 ) § 28 eit totalforbod mot å tømme, leggje frå seg, oppbevare eller transportere
avfall på slik måte at det kan verke skjemmande eller vere til skade eller ulempe for miljøet. Politivedtektene bør
kunne innehalde praktisk viktige reglar med sikte på å oppretthalde eit godt lokalmiljø. Politivedtektene bør til dømes
kunne forby flaskeknusing og plakatar utan at det er naudsynt å gå inn på forholdet til annan lovgjeving.

Bakgrunnen for nr. 2 er omfattande tilgrising i form av «tagging», skjemmande plakatklistring o.l., som folk på visse
stader dagleg blir utsett for.

Føresegner om fjerning av hundeekskrement må regulerast i medhal d av hundelova (4. juli 2003 nr. 74) og kan såleis
ikkje bli teke inn i lokal politivedtekt. Ei slik regulering må bli gitt i kommunal forskrift om hundehald.

§ 5 - 2. Rydding ved kiosksal, arrangement o.l.
Den som driv med sal frå kiosk, uteservering, gatesal eller anna liknande næringsverksemd på eller ut
mot offentleg stad, skal sørgje for at området ikkje blir skjemt eller skitna til av verksemda, og pliktar å
sørgje for at det blir satt opp tilstrekkeleg tal med korger for avfall. Rett etter stengje tid pliktar
verksemda å rydde området og fjerne avfall som skyldast aktivitetar frå verksemda.

Den som arrangerer tilstelling på offentleg stad, skal sørgje for at papir og anna avfall blir fjerna etter
arrangementet.

Merknad
Fullmaktsregelen i politilov § 14 byggjer m.a. på at politivedtektene ikkje bør regulere tilhøve som er uttømmande
regulert i eller i medhald av annan lovgjeving, eller der andre styresmakter har overteke det faglege ansvar. Praksis
har likevel ikkje vore heilt konsekvent.

Det finst i dag føresegner i fleire lover som set forbod mot ulike typar av forsøpling og tilgrising, m.a. i
forureiningslova (13. mars 1981 nr. 6) § 28 og veglova (21. juni 1963 nr. 2 3) § 57 nr. 3. Desse spreidde føresegnene
er primært knytt til visse føremål, og ein har kome til at politivedtektene bør kunne innehalde ein særskilt heimel for å
kunne gje praktisk viktige reglar med sikte på å sikre eit godt lokalmiljø, utan at det er n audsynt å gå inn på tilhøvet
til anna lovgjeving.

Innhaldet er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 20. Føresegna har ny tittel og det er tilført ei setning i
fyrste ledd om rydding etter verksemdas stengjetid. Føresegna gjeld òg omreisande verksemd.
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KAPITTEL 6. OFFENTLE GE ANLEGG

§ 6 - 1. Kyrkjegard og gravplass
På kyrkjegard og gravplass er det forbode å sykle, ake, drive sport, leik eller anna som ikkje sømer seg
der.

Det er forbode å trengje seg inn på kyrkjegard når den er stengd for besø k.

Merknad
Tredje ledd om laus hund på kyrkjegard er tatt ut, då det ikkje lenger er heimel i politilova § 14 for å regulere tilhøve
knytt til hund og hundehald i politivedtekta.
Åtferd på gravplass er òg regulert i forskrift til lov om gravplassar, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr. 16.
Straffelova (20. mai 2005 nr. 28) § 268 vil under visse omstende kunne brukast mot personar som treng seg inn på
kyrkjegard eller gravplass.

KAPITTEL 7. ARRANGEM ENT PÅ OFFENTLEG STA D

§ 7 - 1. Søknadsplikt for arrangement på offentleg stad
Den som på offentleg stad vil lage til arrangement som hovudsakleg er av underhaldande, kunstnarisk,
selskapeleg eller kommersielt slag, òg som har ein storleik som vil føre til behov for omfattande
reguleringar av ferdsla el ler vakthald, må søkje om dette innan ein frist som politiet set.

Politilova § 11 gjeld tilsvarande.

Merknad
Åtgang til demonstrasjonar, opptog, møter, stand e.l. er regulert i politilova § 11. Dette er arrangement som fell inn
under åtgangen til ytringsfridomen og som i sin heilskap fell utanfor rammene av politilova § 14. Det ligg difor ikkje
føre heimel for å regulere slike arrangement i lokal politivedtekt.

§ 7 - 2. Meldeplikt for allment tilgjengelege arrangement
Den som vil halde eit arrange ment som er allment tilgjengeleg, må i god tid forut for arrangementet
sende melding til politiet, når arrangementets art eller storleik gjer det sannsynleg at politioppsyn blir
naudsynt av omsyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjeld og så når arrangementet ikkje
skjer på offentleg stad.

Meldeplikta gjeld òg samankomst eller tilstelling som hovudsakleg er av selskapeleg eller underhaldande
art for medlem av ei foreining e.l. samanslutning.

Polit ilova § 11 gjeld tilsvarande.

Merknad
Sjå merknad til § 7 - 1.

Føresegnene gjeld arrangement og samankomstar, og blir sett på som eit tillegg til politilova § 11 (arrangement på
offentleg stad mv.). Meldeplikta kan ved kommunal politivedtekt utvidast til også å omfatte arrangement med allment
tilgjenge på privat område eller tilsvarande, når vilkåra i lova elles er til stades.

Meldinga skal til vanleg vere skriftleg og leverast i god tid på førehand og innehalde opplysningar om føremålet med
arrangementet, omfanget, den ansvarlege arrangør, ti dspunkt, avviklingsstaden, avviklingstidspunkt og dei
ordenstiltak arrangøren vil setje i verk, t.d. oppretting av ordensvern, jf. politilova § 11, andre ledd.

Når det gjeld større arrangement, slik som sportsstemner, større konsertar, festivalar, messer, karneval o.l., kan
kommunen fastsetje at søknadsplikta skal oppretthaldast , med føresetnad om at vilkåra etter politilova § 14 nr. 4 ligg
føre.
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§ 7 - 3. Offentleg arrangement so m barn har tilgang til
Barn under 15 år har ikkje åtgang til offentleg allment tilgjengeleg tilstelling utan at dei er i følgje med
foreldre eller andre føresette.

Politiet kan gje dispensasjon ved tilstellingar som arrangeras spesielt for barn og unge un der 18 år.

Merknad
Føresegna er flytta frå tidlegare normalpolitivedtekt kapittel IX om barn (§ 28).

Aldersgrensa blei satt for å harmonisere med aldersgrensa i politilova § 13, jf. ot.prp. nr. 22 (1994 - 1995). Ein
føresetnad for endring av aldersgrensa er at det skjer ei lovendring i politilova.

Føremålet med føresegna er omsynet til varetaking av barn under 15 år ved arrangement som er opne for alle
aldersgrupper. Medan politilova § 13 skal vareta barn på offentleg stad etter kl. 22.00, blir åtgangen til arrangement
for barn her regulert utan ei tidsavgrensing.

Det blir vist til alkohollovgivinga når d et kjem til arrangement med alkoholservering.

KAPITTEL 8. PANTELÅN ARVERKSEM D

§ 8 - 1. Pantelånarverksemd
Den som har fått løyve til å drive pantelånarverksemd skal føre protokoll, autorisert av politiet, over alle
lån og kjøp. Politiet kan setja nærare vilkår for verksemda.

Merknad
Politiets kontroll med pantelånarverksemd går fram av politilova § 14 fyrste ledd nr. 7. Føresegna var ikkje tatt inn i
normalpolitivedtekta av 1996, då det blei anteke at pantelånarverksemd gjekk inn under lov om finansierin gsverksemd
av 10. juni 1988 (oppheva i lov av 22. desember 1999 nr. 105). I likskap med brukthandlarar søkjas pantelånarar
utnytta til omsetjing av tjuvegods. For å motverke dette, blir det stilt krav om at pantelånarar fører protokoll over det
gods dei te k inn og at politiet kan utføre rutinemessig kontroll med protokollane og gjenstandane. Det går fram av
førearbeida til politilova, ot.prp. nr.22 (1994 - 1995) at politilova § 14 nr. 7 tek sikte på å bevare ein lovheimla åtgang
til å gi forskrift for kontrol l med pantelånarar av liknande innhald som forskrift etter handelslova (no brukthandellova).

KAPITTEL 9. YMSE FØR ESEGNER

§ 9 - 1. Forsøming av plikt
Forsømer nokon å utføre det vedkomande har plikt til etter vedtektene eller etter pålegg gjeve med
heimel i denne, kan politiet la det utførast på vedkomandes kostnad.

§ 9 - 2. Straff
Brot på føresegner gjevne i vedtekta eller pålegg gitt i medhald av vedtekta, straffast etter politilova § 30
nr. 4, om ikkje tilhøvet kjem inn under eit strengare straffepåbod.

§ 9 - 3. Kommunal handheving
Kommunen kan handheve følgjande føresegner tatt inn i normalpolitivedtekta:

§ 3 - 1 Hindringar (kommunal handheving etter denne paragraf er avgrensa til gjenstandar e.l. på eller
utover fortau.

§ 3 - 9 Fare for ras frå tak
§ 3 - 10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over
§ 4 - 1 Reingjering av lys - og luftegraver
§ 4 - 2 Rydding av snø etter ras frå tak
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§ 4 - 3 Avlaup for vatn
§ 4 - 4 Plikta eigaren har til reinhald m.m. av fortau (må gå ut frå lokal sedvane)
§ 5 - 1 Hindre forsøpling og tilgrising
§ 5 - 2 Rydding ved kiosksal, arrangement o.l.

Kan handhevas av ( ) kommune med heimel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal
handheving av politivedtekter, jf. politilova § 14 tredje ledd. ( ) kommune kan ved brot på desse
føresegnene også ilegga gebyr for brotet.

Merknad
Føresegna krev at kommunal handheving er teke avgjersle om av kommunen i samråd med politiet.

Ved lovendring av 19. juni 2010 fekk politilova § 14 eit nytt tredje ledd, som gir kommunen tilgang til å ta inn eit
føresegn om at kommunen kan handheve nærmare bestemte føresegner i politivedtekta – kommunal handheving.
Nærmare føresegner går fram av forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal handheving av vedtekter. Klage over
gebyr frå kommunen f or brot på føresegn nemnt i denne paragraf, blir sendt til kommunen, jf. forskrift om kommunal
handheving av politivedtekt § 8.

Åtgangen kommunen har til å handheve brot på angitt føresegner i politivedtekta, kjem i tillegg til
handhevingsmyndigheita til politiet. Det blir understreka at den som bryt desse føresegnene, ikkje risikerer
dobbeltstraff. Dette inneber at dersom politiet har gitt vedkomande eit førelegg, kan ikkje kommunen gje same person
gebyr for same brot, og omvendt.

§ 9 - 4. Iverksetjing
De nne vedtekt trer i kraft 1 månad etter at den er stadfesta av Politidirektoratet.

Frå same tid opphevast forskrift av (dd - mm - åå) nr. ( ) om politivedtekt for ( ) kommune, (fylke) .



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: L83  

Arkivsaksnr.: 18/1257    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SJØTOMT GJÆSINGEN  

 

Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommunestyre vedtar at Linda T Hoff får kjøpe sjøhustomt fra kommunens 

eiendom på Gjesingen, Gnr. 66, bnr. 149, i henhold til søknad. Tomta begrenses til 

150 kvm og prisen fastsettes til kr. 30.000,-. Kjøper betaler alle omkostninger i 

forbindelse eiendomsoverdragelsen. Dersom tomta ikke er bebygd innen 2 år fra 

vedtak om salg, faller tomta tilbake til kommunen 

 

 Frøya kommunestyre vedtar at Milan Markovic får kjøpe resterende del av parsell av 

kommunens eiendom på Gjesingen, gnr 66, bnr. 149, i henhold til søknad. Tomta har 

et areal på 532 kvm og prisen fastsettes til 60.000 kr. Kjøper betaler alle omkostninger 

i forbindelse eiendomsoverdragelsen. Dersom tomta ikke er bebygd innen 2 år fra 

vedtak om salg, faller tomta tilbake til kommunen 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I kommunestyrets møte 38.03.2019 - sak 38/19 – ble det vedtatt at Linda T Hoff fikk kjøpe 

sjøhustomt på Gjesningen. Sjøhustomta på 150 kvm, er en del av eiendommen gbnr 66/149. 

 

I ettertid har vi fått en forespørsel fra Milan Markovic i Sealab Ocean Group. Milan Markovic 

er eier av eiendommen 66/142 – nord for gbnr 66/149. Milan Markovic har også en avtale om 

kjøp med eierne av eiendommen gbnr 66/64, som ligger mellom de to nevnte eiendommene, 

gbnr 66/149 og gbnr 66/142. 

Sealab har flyttet deler av sin virksomhet til Gjesningen og er i behov av større areal. Sealab 

utvikler unike kamerasystemer for overvåkning og analyse i havbruksnæringen. Systemene 

integrerer kamera, lys, sensorikk, mekanikk og programvare. Prioriterte satsningsområder for 

Sealab er; lusetelling, foroptimalisering og helseovervåkning. Ytterligere informasjon finnes 

på www.sealab.no. 

 

 



 
 

Parsellen har et totalareal på 682 kvm og er regulert til sjøhusbebyggelse. I vedtaket i KST 

38.03.2019 - sak 38/19 – ble sjøhustomta bestemt som i kartskissen under: 

 

 
 

I samtaler med Milan Markovic og Lind T Hoff har vi fått bekreftet at partene er enige om at 

Lind T Hoff erverver sjøhustomt på 150 kvm i sørenden av eiendommen (markert i blått i kart 

under) i stedet for i nordenden. Milan Marcovic har interesse av resterende del av 

eiendommen, et areal på 532 kvm (markert i rødt i kart under).  

 



 
 

Tidligere i prosessen, har vi konstatert at parsellen får et «bak-land» bak masimalt to 

sjøhustomter. Dette arealet er også Milan Markovic interessert i.  

 

 

Parsellen har ikke egen adkomst. Det er derfor søkt hjemmelshavere på naboeiendommen – 

Gnr/ Bnr 66/64 – om adkomstrettighet over deres eiendom. Det er avklart og 

adkomstrettigheten er tinglyst. Dette er for øvrig en eiendom som Milan Markovic også 

erverver. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Vurdering: 

 

Rådmannen tilrår at del av parsell av eiendommen gbnr 66/149 – 150 kvm - selges til Linda T 

Hoff for 30.000 kr og at kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse 

eiendomsoverdragelsen. 

Rådmannen tilrår at resterende del av parsell av eiendommen gbnr 66/149 – 532 kvm – selges 

til Milan Markovic for 60.000 kr og at kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse. 

Rådmannen vurderer det som positivt at det etableres næringsvirksomhet på Gjesingen. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 19/2179    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE - ERVERV OG OPPARBEIDELSE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar at kommunen erverver arealet i henhold til reguleringsplan – 

Uttian næringsområde -  til en kostnad av 2.160.311 kr. 

Frøya kommunestyre vedtar at kommunen igangsetter opparbeidelse av næringsområdet og 

går i forhandlinger med anbyder – til en kostnad av 20.244.412 kr. 

 

 

Ervervet – ca. 2 millioner - dekkes over prosjekt 55 14 99 – opparbeidelse næringsområder. 

Øvrige kostnader – ca. 20 millioner - foreslås dekket gjennom investeringsbudsjettet for 2020. 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Erverv 

I ervervsprosessen samarbeider kommunen med Dekar.  

 

 

Erverv Uttian 2 107 108 

Tinglysingsgebyr 525 

Dokumentavgift 52 678 

  2 160 311 

 

Arealet på Uttian omfattes av felleseiet Ellingsholmen samt Litlsørøya, som er en del av gbnr 

26/11. Ellingsholmen har et totalareal på ca 10,4 daa. Litlsørøya har et totalareal på ca 27,8 

daa. Det er kun den del av Litlsørøya som ligger nord for Uttiveien som er avsatt til 

næringsområde. Totalsummen på 2.160.311 baserer seg på en kvm-pris på 55 kr. Det er en 

vurdering som administrasjonen har gjort. Endelig kvm-pris og totalkostnad blir bestemt etter 

forhandlinger med grunneiere og når kontrakter er skrevet. 

 

 



Opparbeidelse av næringsområdet 

 

Ved anbudsfristens utløp, mandag 9. september kl 14:00, var det innkommet 6 anbud. 

Anbudsåpning ble gjennomført tirsdag 10. september kl 10:00 i Rambølls kontorer i 

Trondheim. 

 

Rimeligste anbud er på 14.984.635 kr ekskl. moms, og ble levert av KN Entreprenør AS. 

Kontraktsforhandlinger innledes så snart finansiering er i orden. 

 

Det avsettes en reserve for uforutsette kostnader på 5% av anbudskostnaden. Beløper seg til 

750.000 kr 

 

I byggeperioden - opparbeidelse av næringsområdet - antas kostnader som følger: 

 

 Beløp ekskl 

moms 

Moms Totalsum 

Erverv   2 160 311 

Opparbeidelse av næringsområde 14 984 635 3 746 159 18 730 794 

Konsulentinnsatser oppfølging Rambøll   50 000 

Prosjektledelse   100 000 

Byggeledelse   96 000 

Utarbeidelse av byggesøknad   20 000 

Kommunale avgifter, tilknytning VA    95 294 

Kommunale avgifter byggesøknad   2 324 

Anleggsbidrag TrønderEnergi   400 000 

Reservert uforutsette kostnader   750 000 

   22 404 723 

 

 

Prosjekteringskostnader 

 

Prosjekteringskostnadene – forprosjektering/ reguleringsplan /egeninnsats – er allerede 

finansiert over prosjekt 551499 - Opparbeide næringsområder. Prosjekteringskostnadene skal 

ligge til grunn for kostnadsvurdering i avtaler med interessentene; Skarsvaag Boats og 

Servicebrygga. 

 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen tilrår at kommunen erverver arealet i henhold til reguleringsplan – Uttian 

næringsområde -  til en kostnad av 2.160.311 kr. 

Rådmannen tilrår at kommunen igangsetter opparbeidelse av næringsområdet og går i 

forhandlinger med anbyder – til en kostnad av 20.244.412 kr. 

 

 

 

 



Økonomiske konsekvenser: 

 

Ervervet – ca. 2 millioner - dekkes over prosjekt 55 14 99 – opparbeidelse næringsområder. 

Øvrige kostnader – ca. 20 millioner - foreslås dekket gjennom investeringsbudsjettet for 2020. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: 242  

Arkivsaksnr.: 19/1964    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

KRITERIER KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2019  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Frøya kommune fastsetter følgende kriterier/ satsningsområder for kommunalt 

næringsfond: 

 

 Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 

 Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 

 Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

 Tiltak som styrker fiskere 

 

2. Frøya kommune vedtar vedtekter for kommunalt næringsfond som vist i vedlegg 

2 

 

Kommunalt næringsfond, med en ramme på 1.500.000 kr i fire år, totalt 6.000.000 kr 

finansieres over Havbruksfondet 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Vedlegg 1: Kriterier / Satsningsområder kommunalt næringsfond – Frøya kommune 

Vedlegg 2: Vedtekter kommunalt næringsfond – Frøya kommune 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I KST-møte 23.05.2019 – sak 62/19 ble følgende vedtatt: 

 

Kommunestyret oppretter et næringsfond på kr 1.500.000 pr år i planperioden, til sammen 

6.000.000 kr. Rådmannen får i oppdrag å legge fram en sak, der det beskrives kriterier for 

tildeling av midler fra fondet. 



 

Historisk har det kommunale næringsfondet fått overført midler fra staten. Frem til 2013 ble 

det tildelt 700.000 pr år, et beløp som minsket til 550.000 kr pr år i 2014 og 2015 og 

ytterligere minskning i 2016 og 2017 til 350.000 kr pr år. For 2018 var beløpet på 200.000 kr 

pr kommune. 

 

Fylkeskommunen, som har forvaltet de statlige midlene, innså at summen på sikt ble så lav at 

det ikke var hensiktsmessig med kommunale fond, spesielt i de kommuner som ikke tilførte 

egne midler i fondet. 

 

I november 2016 – sak 16/324 - ble det derfor vedtatt å slutte seg til et regionalt fond for 

Orkdalsregionen. Målet med næringsfondet er å styrke Orkdalsregionen sitt arbeide på vegne 

av kommunene med regional næringsutvikling med utgangspunkt i de forutsetninger og 

muligheter som finnes i Orkdalsregionen. Næringsfondet skal benyttes til å finansiere arbeid 

med å utrede samt iverksette tiltak innenfor områder angitt i den gjeldende næringsplan for 

regionen samt finansiering og oppfølging av tiltak i tråd med fylkeskommunens 

satsningsområder. 

 

Historisk hadde bedriftene på Frøya vært dårlig til å benytte seg av muligheten. I 2013 gikk 

ordfører ut i media med oppfordring til næringslivet om å søke om midler fra det kommunale 

næringsfondet. Det bidro til flere søknader. Innvilgede søknader fra 2012, 2013 og 2014, 

konstaterer at antallet søknader økte kraftig. Vi så også at næringsfondet var en utløsende 

faktor for mange små eksisterende bedrifter, nystartede bedrifter og i etableringen av nye 

bedrifter.  

 

Det kommunale næringsfondet har bidratt til etablering og videreutvikling av mange bedrifter, 

de fleste innen andre bransjer enn sjømatproduksjon. Det blir - i en rekke undersøkelser – 

påpekt at vi har en sårbar næringsstruktur, der vi er totalt avhengige av havbruksnæringen. De 

kommunale næringsfondene er et godt verktøy for kommunene, som muliggjør støtte også til 

de mindre bedriftene. 

 

Blått kompetansesenter (BKS), tidligere Trøndersk Kystkompetanse, har en rolle som 

støtteressurs i å skrive søknader. I de små bedriftene får de – i en søknadsprosess – hjelp til å 

strukturere tanker og ideer, planlegge og til strategisk utvikling. Det er for rådmannen 

ønskelig at dette videreføres i avtalen mellom kommunen og BKS. Alternativet er at 

kommunen selv avsetter ressurser til dette, noe som lett kan føre til en uønsket situasjon, der 

rådgiving og saksbehandling utføres av samme person. 

 

I forbindelse med at kommunen fikk ca. 20 millioner kr fra de «Grønne konsesjonene» for 

noen år tilbake, ble det avsatt midler som innbyggere fra øyrekken kunne søke om. På grunn 

av begrensningene i tildelingen av midlene fra de Grønne konsesjonene (kun brukes til 

investeringer), ble ikke de avsatt til et direkte næringsfond, men et investeringsfond til 

øyrekken. Det ble da diskutert at et næringsfond skal gjelde for hele kommunen, på 

søknadsbasis.  

 

 

Kriterier / Satsningsområder 

 



Fondet skal benyttes for å fremme næringsutvikling og har satsingsområder som vedtatt i 

formannskap/ kommunestyre: 

 

 Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 

 Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 

 Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

 Tiltak som styrker fiskere 

 

Vedtekter 

 

Vedtekter (vedlegg 2) baseres på vedtak fattet i KST - møte 23.05.2019 – sak 62/19. 

I forslag til nye vedtekter for næringsfondet – i sin helhet i vedlegg 2 – er støttevilkårene 

beskrevet i §4: 

 

 Samlet støtte skal ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov 

 Det kan gis inntil 35% støtte til såkalte harde investeringer, f eks maskiner og inventar 

 Det kan gis inntil 50% støtte til såkalte myke investeringer, f eks innkjøp av ekstern 

ekspertise, konsulenter og egeninnsats 

 Det gis normalt ikke støtte til lett omsettelige investeringer, som f eks biler og 

datautstyr 

 Det anbefalte totale tilskuddsbeløpet bør ikke overstige 200.000 kr 

 Det skal ikke gis støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke 

dersom de er påbegynt. Fondet er derfor å anse som en motiverende og utløsende 

faktor for gjennomføring av tiltak. Frøya kommune kan sette vilkår for tilskuddet 

 Søknader kan avslås administrativt der søknader åpenbart ikke oppfyller kriteriene for 

fondet 

 Søker bør være bosatt i Frøya kommune og bedriften som det skal gis støtte til bør 

være registrert i kommunen 

 Det gis ikke tilskudd til drift. Dette gjelder også finansiering av kommunens ordinære 

oppgaver innenfor næringsutviklingsarbeid 

 Tilskudd kan gis til fellestiltak rettet mot flere bedrifter. Tilskuddsbeløp og %-vis 

støtte kan da overstige vilkårene for enkeltbedrifter 

 Ved tilsagn om midler må mottaker akseptere tilbud inne 3 måneder. Hvis tilbud ikke 

er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort 

 Tilsagnet vil kunne bortfalle dersom planene som er grunnlaget for vedtak om støtte 

blir endret uten forhåndssamtykke fra kommunen 

 

 

Vurdering: 

 

Det kommunale næringsfondet har bidratt til etablering og videreutvikling av mange bedrifter 

i kommunen. Rådmannen mener at næringsfondet bidrar til å styrke næringsstrukturen i Frøya 

kommune. Det kommunale næringsfondet er et godt verktøy for kommunen, som muliggjør 

støtte også til de mindre bedriftene. 

 

Rådmannen tilrår: 

 

1. Satsningsområder for næringsfondet: 



 

 Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 

 Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 

 Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

 Tiltak som styrker fiskere 

 

2. Vedtekter for næringsfondet (vedlegg 2) 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kommunalt næringsfond, med en ramme på 1.500.000 kr i fire år, totalt 6.000.000 kr 

finansieres over Havbruksfondet. 

 

 

 

 



          Vedlegg 1 

 

 

Kriterier / Satsningsområder - kommunalt næringsfond – Frøya 

kommune 

Frøya kommune har et kommunalt næringsfond med formål å gi støtte til næringstiltak. I KST-

møte 23.05.2019 – sak 62/19 - ble følgende vedtatt: 

 

Kommunestyret oppretter et næringsfond på kr 1.500.000 pr år i planperioden, til sammen 

6.000.000 kr.  

 

Søknader behandles fortløpende så lenge det er midler tilgjengelig.  

Søknad til fondet må minimum inneholde presentasjon av forretningsidé, finansieringsplan og 

budsjett. Blått kompetansesenter AS er behjelpelig med å utforme søknad og svare på eventuelle 

spørsmål angående søknadsutformingen. Kontaktinfo BKS: e-post: heidi@bksnorge.no / 

mobil: 97 96 69 66. For nærmere info om fondet, ta kontakt med Frøya kommune (tlf: 72 46 32 

00). 

Søknad sendes til Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda eller til 

postmottak@froya.kommune.no. Det blir også mulig å sende inn søknader digitalt. 

 

Fondet skal benyttes for å fremme næringsutvikling og har satsingsområder vedtatt i 

formannskap/ kommunestyre. 

 

 Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 

 Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 

 Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

 Tiltak som styrker fiskere 

 

 

Søknadene skal vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene. 

 

 



          Vedlegg 2 

 

Vedtekter - kommunalt næringsfond – Frøya kommune 
 

§ 1 Vedtektene omfatter  
 

Frøya kommune har et kommunalt næringsfond med formål å gi støtte til næringstiltak. I KST-

møte 23.05.2019 – sak 62/19 - ble følgende vedtatt: 

 

Kommunestyret oppretter et næringsfond på kr 1.500.000 pr år i planperioden, til sammen 

6.000.000 kr. 

 

Retningslinjene sier hvordan sakene prioriteres av Frøya kommune. 

 

§ 2 Formål  
 

Fondet skal benyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutvikling i Frøya kommune.  

Fondsmidlene skal prioriteres til tiltak som er i tråd med satsningsområdene. 

Satsningsområdene kan endres i planperioden. 

 

§ 3 Støtteformer  
 

 Støtte gis som tilskudd 

 Midlene kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet (jfr. 

Kommunelovens §51) 

 Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat 

næringsvirksomhet 

 

§ 4 Støttevilkår  
 

 Samlet støtte skal ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov 

 Det kan gis inntil 35% støtte til såkalte harde investeringer, f eks maskiner og inventar 

 Det kan gis inntil 50% støtte til såkalte myke investeringer, f eks innkjøp av ekstern 

ekspertise, konsulenter og egeninnsats 

 Det gis normalt ikke støtte til lett omsettelige investeringer, som f eks biler og 

datautstyr 

 Det anbefalte totale tilskuddsbeløpet bør ikke overstige 200.000 kr 

 Det skal ikke gis støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke 

dersom de er påbegynt. Fondet er derfor å anse som en motiverende og utløsende faktor 

for gjennomføring av tiltak. Frøya kommune kan sette vilkår for tilskuddet 

 Søknader kan avslås administrativt der søknader åpenbart ikke oppfyller kriteriene for 

fondet 

 Søker bør være bosatt i Frøya kommune og bedriften som det skal gis støtte til bør 

være registrert i kommunen 

 Det gis ikke tilskudd til drift. Dette gjelder også finansiering av kommunens ordinære 

oppgaver innenfor næringsutviklingsarbeid 

 Tilskudd kan gis til fellestiltak rettet mot flere bedrifter. Tilskuddsbeløp og %-vis støtte 

kan da overstige vilkårene for enkeltbedrifter 



 Ved tilsagn om midler må mottaker akseptere tilbud inne 3 måneder. Hvis tilbud ikke 

er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort 

 Tilsagnet vil kunne bortfalle dersom planene som er grunnlaget for vedtak om støtte 

blir endret uten forhåndssamtykke fra kommunen 
 

§5 Forvaltning av fondet  
 

 Formannskapet forvalter fondet. Saksbehandler behandler søknader og innstiller til 

formannskapet med vurdering og anbefaling 

 Søknader med tilskuddsbeløp under 40.000 kr kan behandles og vedtas 

administrativt. Det påligger saksbehandler å informere formannskapet 

 Søknader blir vurdert og behandlet fortløpende  
 

§ 6 Utbetaling og rapportering  
 

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år 

etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i 

spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt 

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. 

Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år 

etter at søknaden er innvilget 

 Det kan gjøres unntak fra disse reglene med egne vedtak i den enkelte sak. Dette 

behandles administrativt 

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan 

kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis 

tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold 
 

§ 7 Godkjenning av vedtekter  
 

Vedtekter for kommunalt næringsfond kan endres etter vedtak i Formannskapet.  

 

 

Vedtatt kommunestyret – Frøya kommune – 26.09.2019 
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Saksbehandler:  Arthur Gipling Arkiv: 205  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FASTSETTING AV BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV FOR FRØYA 

KOMMUNE 2020 

 

 

Vedtak: 

1. Rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas slik det fremgår av 

vedlagte betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2020.  

 

2. Det foreslås en generell økning av betalingssatser og gebyrer på 1,9 % jmfr. 

konsumprisindeksen (KPI) pr august 2019 med unntak av: 

 

 Betalingssatser per måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalsats i 

statsbudsjett vedtatt av Stortinget.  

 Foreldrebetaling for kost i barnehagen. Prisen inkluderer frokost fra 2020. 

 Kostpris på skolekantine Sistranda skole. Prisen inkluderer frokost fra 2020. 

 Kjøp av enkelttimer SFO innføres i gebyrregulativet fra 2020.   

 Priser på undervisning, materialavgifter og leie av instrumenter i kulturskolen. Nye 

priser i kulturskolen vil gjelde for hele økonomiplanperioden 2020 – 2023.  

 Egenbetaling pr. time for hjemmetjenester. Denne ble ikke endret i 2019. 

 Billettpriser ved Frøya kino endres ikke.  

 Utleie av Frøya kino. Nye priser for utleie av Frøya kino vil gjelde for hele 

økonomiplanperioden 2020 – 2023.   

 Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgtjenester endres i 

henhold til satser som fremkommer i statsbudsjett for 2020.  

 Satser for tilsyn av fosterbarn bosatt i Frøya kommune tas med i gebyrregulativet fra 

2020. 

 Fellingsavgift på hjort fastsettes til maksimalsats i statsbudsjett for 2020. 

 Forvaltningskostnadene for startlån og tilskudd endres ikke. 

 Gebyrsatser for vann økes med 3,3 % og avløp økes med 20 %.   

 Gebyr for branntilsyn/feiing og tilsyn med fyringsanlegg endres i henhold til 

interkommunal samarbeidsavtale med Hitra kommune.  



 Renovasjons- og slamgebyr for et normalabonnement for husholdninger og 

fritidsboliger endres i henhold til vedtak i forstanderskapsmøte i Hamos høsten 2020.  

 For landbruksseksjonen blir gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker 

regulert i forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling. 

 Nye gebyrsatser og forskrifter for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter 

forurensningsregelverket skal behandles i HFF 12.09.19 og vedtas av KST 

26.09.19. Gjeldene fra 01.01.2020. 

 Små justeringer foretatt på saksbehandling av reguleringsplaner og dispensasjoner. 

 Små justeringer foretatt på saksbehandling av byggesøknader. 

 

3. Forslag til betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2020 legges 

ut på høring etter behandling i formannskapet. 

 

 

Vedlegg: 

 

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i 2020. 

E-post fra Interkommunalt feievesen 

 

Saksopplysninger:   

 

I henhold til kommunelovens §44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende 

økonomiplan. Økonomiplanen inneholder all virksomhet som omfattes av kommunen som 

juridisk person. 

 

Betalingssatser og gebyrregulativet i Frøya kommune blir vedtatt i kommunestyret sitt møte i 

september eller oktober hvert år. De vedtatte gebyrinntektene for 2020 blir lagt inn i den 

endelige budsjettbehandlingen til kommunestyret sitt møte i desember 2020. 

 

Rådmannen har lagt inn en generell økning på 1,9 % i neste års betalingssatser og gebyrer. 

Betalingssatser som avviker fra dette er spesifisert under rådmannens forslag til vedtak. 

Øvrige satser som fremkommer i statsbudsjettet for 2020 vil bli tatt inn i det endelige 

gebyrregulativet når disse er vedtatt. 
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1. Skoler og barnehager 

Lovgrunnlag skoler og barnehager 

Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, § 15. foreldrebetaling.  
Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i barnehagen, herunder 
søskenmoderasjon, inntektsgradering og maksimalgrense.  
Satser for egenbetaling i skolefritidsordningen er hjemlet i Lov om grunnskolen og den videregående 
opplæringa (opplæringslova), § 13 – 17, skolefritidsordninga.  
Frøya kommune har egne vedtekter for barnehage og fritidsordning. Vedtektene justeres ikke hvert år. 
Vedtekter og elevreglement sees i sammenheng med dette regulativ.  
Kommunestyrets vedtok i sak 155/18 at det skal innføres nedsatt foreldrebetaling også mellom barnehage 
og SFO. Dette betyr at dersom en familie har barn både i barnehage og SFO vil ordningen med at familien 

ikke betaler over 6 % av brutto i foreldrebetaling være gjeldende. Dette er en ordning familiene må søke 

om. 

 

Foreldrebetaling i barnehage i Frøya kommune 

Betalingssatser pr. måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalpris vedtatt av Stortinget. Satsene 
for maksimalpris fastsettes gjennom statsbudsjettet hvert år. 
 

Plass Pris/mnd 

5 dager i uka 100 % av maksimalpris 

4 dager i uka 80 % av maksimalpris 

3 dager i uka 60 % av maksimalpris 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen 

Etter søknad innvilges nedsatt foreldrebetaling etter følgende kriterier: 
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, skal 
man ha en redusert pris. Ordningen ble innført 1. mai 2015. 
 
Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. 

 

Kostpenger barnehage 

I tillegg til foreldrebetalingen kommer kostpenger. Kostpenger i dag er på kr. 432,- for 100 % plass. 

Kostpenger inkluderer fra 2020 også frokost.  
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Plass Kostpris 2019 Kostpris 2020 

5 dager (100 %) 332,00 432,00 

4 dager (80 %) 266,00 346,00 

3 dager (60 %) 198,00 259,00 

 

Kjøp av enkeltdager i barnehage 

Om det er ledige plasser kan barn med fast plass kjøpe ekstradager i barnehagen, og betaler da faste 
satser for dette. Styrer godkjenner slikt ekstrainntak pr. dag. Pris for ekstradager i 2020 settes til kr. 243,- 
for hel dag.  
 

Søskenmoderasjon i barnehage 

Det gis slik søskenmoderasjon ut fra følgende kriterier:  
Søskenmoderasjon i barnehagen følger bestemmelsene i forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 – 

moderasjonsordning. Det gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50 % for 3. barn 

eller flere barn. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen.  

 

Betalingsperiode 

Det kreves betaling i 11. måneder pr. år. Hele juli er betalingsfri måned. Nytt barnehage- og skoleår 
starter i midten av august.  

Skolefritidsordning (SFO) 

Kostpenger SFO 

Kostpenger kommer i tillegg til ordinær timesats. I 2020 er prisen 13,50,- pr. måltid ved alle SFO-tilbud. 
 

Moderasjoner SFO 

Når søsken går på samme SFO gis det 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for barn nr. 2, og 
50 % søskenmoderasjon fra barn nr. 3. 
 
For barn med særlige behov som har tilbud om SFO fra 5. – 7. trinn er SFO tilbudet gratis. 
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Skulle man ha behov for ekstratimer i skolefritidsordningen, ut over den avtalte ukentlige oppholdstiden, 

kan dette kjøpes i tillegg. Pris per enkelttime ut over ukentlig oppholdstid settes til kr 43,- i 
regulativperioden. Tilbudet om enkelttimer gjelder kun hvis bemanningen tillater den. 

 

Reduksjon i foreldrebetalingen 

Etter søknad innvilges nedsatt foreldrebetaling etter følgende kriterier: 
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, skal 
man ha en redusert pris.  
 

Betaling 
SFO betales med like store beløp i 10 perioder, gjeldende fra den første til den siste i hver måned, og skjer 

den 15. i perioden det gjelder for. Juli og august er betalingsfrie måneder. 

 
For øvrig informasjon om SFO-ordningen vises det til gjeldende vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) 

i Frøya kommune. 

 

Antall timer pr. uke Pris pr. time* Pris pr. mnd.* 

1 33,80   135,00 

2 33,80   270,00 

3 33,80   406,00 

4 33,80   541,00 

5 33,80   676,00 

6 33,80    811,00 

7 33,80    946,00 

8 33,80 1 082,00 

9 33,80 1 217,00 

10 33,80 1 352,00 

11 33,80 1 487,00 

12 33,80 1 622,00 

13 33,80 1 758,00 

14 32,00 1 792,00 
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15 32,00 1 920,00 

16 32,00 2 048,00 

17 32,00 2 176,00 

18 32,00 2 304,00 

19 30,20 2 432,00 

20 timer og over 30,20  

*Satsene er avrundet 
 
Timesats for kjøp av enkelttimer i SFO økes fra kr 42,00 pr. time i 2019 til kr 43,00 i 2020. 

 

Betalingssatser kantine Sistranda skole 

 

Antall dager Kostpris 2019/mnd. Kostpris 2020/mnd. 

5 dager/uke 427,00 520,00 

4 dager/uke 323,00 416,00 

3 dager/uke 255,00 312,00 

2 dager/uke 168,00 208,00 

1 dag/uke 86,00 104,00 

 
Det gis 50 % søskenmoderasjon på 5 dager i uken. Kostpenger inkluderer fra 2020 også frokost.  

2. Hjemmetjenester 
Betaling for praktisk bistand og opplæring. Dette omfatter hjemmehjelp, miljøarbeid/boveiledning og 

brukerstyrt personlig assistent. 

For hjemmesykepleie skal det kun kreves vederlag når hjemmesykepleier utfører hjemmehjelpsarbeid. 
Forskrift for egenbetaling for hjemmehjelp er fastsatt etter veiledende bestemmelser gitt av Helse- og 

omsorgsdepartementet.  
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I Frøya kommune er det fastsatt satser for egenbetaling pr. time, timesats kr. 271,- og pr. måned 
utregnet etter årlig inntekt. Betalingssatsene forholder seg til grunnbeløpet (G) i folketrygden. 
Betalingssatsen beregnes ut ifra husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag ved siste 
skatteligning. Eventuelle hjelpestønad til hjelp i huset legges til inntekten. Dersom inntekten er vesentlig 
endret, slik at det kan fastsettes en annen inntekt enn det som framkommer av siste ligning, legges det 
til grunn. Brukere plikter å gi melding til kommunen dersom deres inntekt endres. Grunnbeløpet er kr. 99 
858,- pr. 1. mai 2019. For personer med inntekt under 2 G, fastsettes det hvert år i forskrift et maksimalt 
utgiftstak. For 2020 er dette kr. 210,- per måned.  
 
Det foreslås for 2020 en justering av kommunesatser for vederlag med 1,9 % for inntekter over 2 G. For 
inntekter under 2 G (G er grunnbeløpet i Folketrygden) foreslås videreført koblingen til maksimalsats 
som fastsettes for slik tjenesteyting ved endelig behandling av statsbudsjett for 2020.  

 

Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon.  

 

Beregningsgrunnlag inntekt Satser 2019 Satser 2020 

0 – 2 G Maksimalsats i statsbudsjettet Maksimalsats i statsbudsjettet 

2 – 3 G 1 121,00 1 142,00 

3 – 4 G 1 408,00 1 435,00 

4 – 5 G 1 845,00 1 880,00 

Over 5 G 2 226,00 2 268,00 

 

Betalingssatsene er abonnementspriser pr. mnd. Det beregnes ikke moms på overstående betalingssatser. 
Vederlaget kan ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den enkelte i den måneden 

abonnementet gjelder.  

Vederlagssats for enkelttimer for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon fastsettes for 

2020 til kr. 271,-.  Oppsigelsestid for abonnement er gjensidig 1 måned, så lenge annet ikke blir avtalt.  

3. Opphold i institusjon 

Vederlagsbetaling for langtidsopphold i institusjon 

Egenandelen skal ikke overstige de reelle oppholdsutgifter og kapitalutgiftene kan ikke tas med i 
beregningen av oppholdsutgiftene. 
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Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kr 8 400,00 pr. år, kan det kreves 
betalt 75 % årlig. For 2020 blir maksimalsats kr 68 594,00 for inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp. Av 
inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. Betalingen skal begrenses slik at enhver 
har i behold til eget bruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. 
Beboer som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom skal ved beregningen tilstås et fribeløp på  
kr 40 400,00 pr. år. 
 
Maksimalsatser er fastsatt i medhold av vederlagsforskriften med virkning fra 01.01.99. 
 

Vederlagsbetaling for korttidsopphold i institusjon 

 Døgntilbud – sats som fremkommer i Statsbudsjettet for 2020.  

 Dag- eller natt-tilbud er den sats som fremkommer av statsbudsjettet.  

 
I de tilfeller vederlag eller timepris er lavere enn abonnement, gjelder timeprissatsen.  

Trygdeboliger og andre kommunale boliger 

Kommunal husleie økes med konsumprisindeksen (KPI) 1,9 % inneværende år.  Husleie kan maks økes 

med konsumprisindeksen jmfr. Husleielovens § 4 – 2. Indeksregulering.  

Middag 

Pris for kjøp av middag og middagsombringing på Frøya sykehjem økes fra kr. 80,- pr. porsjon i 2019 til 

kr. 82,- pr. porsjon i 2020. Emballasje er inkludert i prisen. 

Trygghetsalarm 

Oppkobling til «Hjelp 24», som er sentralen for mottak av trygghetsalarm økes fra kr. 209,- pr mnd. i 
2019 til kr 213,- i 2020. 

4. Dagsenter 

Pris pr. dag 2019 2020 

Dagsenter med skyss 238,00 243,00 

Dagsenter uten skyss 167,00 170,00 

Dagsenter for hjemmeboende 
demente 

85,00 87,00 
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5. Frøya kulturskole 

Betalingssatser kulturskolen (prisene for 2020 vil gjelde til og med 2023) 

Pris pr. år 2019 2020 – 2023 

Individuell undervisning 2 395,00 2 400,00 

Gruppeundervisning 996,00 1 700,00 

 

Betalingssatser materiell 

Pris pr. år 2019 2020 – 2023  

Leie av instrumenter 696,00 600,00  

Noter Kostpris Kostpris Noter elevene kjøper 
selv 

Materialavgift visuell 
kunst 

579,00 500,00 

Materialavgift teater og 
dans 

232,00 230,00 

Kopieringsavgift øvrige 
fag 

107,00 100,00 

 

Rabattordningene for kulturskolen: 

30 % rabatt på fag nr.2/søsken nr. 2. (forutsetter at søsken har samme betaler) 
50 % rabatt for resterende tilbud/søsken. 
Makspris pr. familie: kr. 6 000,00 

Det kan tilbys gratisplasser i kulturskolen etter søknad.  
 

6. Frøya bibliotek 

Betalingssatser ved purring 

Gjeldende satser ved gjentatt purring:  
 

1. gangs purring: gratis 

2. gangs purring: gratis 
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Hvis materiell ikke blir innlevert etter 2. purring må låneren betale erstatningskrav.  
 

Lånerne forplikter seg (jfr. Låneregler for Frøya bibliotek) til å erstatte tapt og ødelagt materiell etter en 

hver tids gjeldende satser.  
 

Betalingssatser ved tap og skade på bøker og annet materiale 

Utlån for voksne 2019 2020 

Bøker 462,00 471,00 

Lydbøker 578,00 589,00 

 

Utlån for barn   

Bøker 289,00 294,00 

Lydbøker 346,00 356,00 

Utlån for alle   

Filmbokser 346,00 + 116,00 353,00 + 118,00 

 

For hver ekstra   

Film 346,00 353,00 

CD musikk 289,00 294,00 

CD rom 578,00 589,00 

Språkkurs                   1 154,00                   1 176,00 

Tidsskrift 116,00 118,00 

 

I tillegg til betalingssatsene for hvert tapt medium kommer en omkostning på kr. 234,- 

7. Frøya kino 

Billettpriser 2019 2020 

Barn 90,00 90,00 

Voksne 130,00 130,00 
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Utleie kino 

Kinosalen kan leies følgende pakkepriser:  
 
Pakke1:  
Lei kinosalen for lukket selskap for deg og dine gjester. 
Kr. 120,00 per gjest, minstepris kr. 2 200,00 inkludert popcorn og drikke. Privat DVD kan benyttes. 
 
Pakke2: 
Hold bursdagen din på en ordinær kinovisning. Kr 140,00 per gjest, inkl. popcorn og drikke. 
Setereservasjon nødvendig. 

8. Frøya kulturhus- og kompetansesenter 

Betalingssatser for utleie av rom i 2020 

Det anbefales å kontakte Frøya kulturhus- og kompetansesenter ved leie av lokaler og utstyr for å 
tilpasse hvert enkelt behov. 
 

 
Areal 

 
Tillegg i pris 

 
Kommersielle/private 

leietakere 

Frivillige lag og 
organisasjoner og 

lokale arrangement 

Storsalen 
Dag 1 
Dag 2 
Dag 3 

Lyd, lys, prosjektor, 
sceneelement, 

teknikere, 
artistgarderobe 

 
9 138,00 + 12 % av bill. 
6 854,00 + 12 % av bill. 
4 570,00 + 12 % av bill. 

 
3 427,00 + 12 % av bill. 
1 714,00 + 12 % av bill. 
1 142,00 + 12 % av bill. 

Kinosalen Ekstrautstyr, tekniker 3 427,00 + 12 % av bill. 1 371,00 + 12 % av bill. 

Garderober  228,00/stk 114,00/stk 

Greenroom  228,00/stk 114,00/stk 

Vrimleareal Lyd og lys utstyr 1 714,00 857,00 

Studio 319,00/instrument Tekniker 515,00/time Pris etter avtale 

Bandrom Depositum for bruk av 
rom og utstyr 

Pris avtales Pris avtales 
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Utleiesatser for utstyr og personell i 2020 

 
Type utstyr 

 
Informasjon 

 
Kommersielle/private 

leietakere 

Frivillige lag og 
organisasjoner og 

lokale arrangement 
PA 

Dag 1: 
Dag 2: 

Etter dag 2/dag 

Full rigg (se egen 
oversikt) 

 
3 998,00 
3 427,00 
2 856,00 

 
1 999,00 
1 714,00 
1 429,00 

PA – liten To høyttalere og 
mikrofon 

1 142,00 Gratis 

Lydtekniker 50 % tillegg helg fra 
fredag kl 18:00 

491,00/time 286,00/time 

Lys – liten rigg 50 % tillegg helg fra 
fredag kl 18:00 

491,00/time 171,00/time 

Sceneelementer 2x1 meter 57,00/element 30,00/element 

Backline Trommesett, gitaramp, 
bassamp, elpiano 

343,00/enhet 171,00/enhet 

Trådløse mikrofoner Leie pr. stk pr. døgn 343,00 171,00 

Røykmaskin Tillegg for røykvæske 343,00/døgn 171,00/døgn 

AV-utstyr, projektor, 
pc, TV, DVD 

 228,00/enhet 114,00/enhet 

Flygel Flygel på scene – tillegg 
for stemming 

571,00/gang 285,00/gang 

 
Alle priser med unntak av personell er oppgitt inklusive MVA. 

Vielser 

Priser/time 2019 2020 

Teknisk bistand 471,00 480,00 

PA – enkelt lydanlegg 1 094,00 1 115,00 

Lys – grunnbelysning 471,00 480,00 

Trådløs mikrofon 328,00 334,00 

Renhold 1 231,00 1 254,00 
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9. Frøya svømmehall 

 

 2019 2019 2020 2020 

 Voksne Barn Voksne Barn 

Enkeltbillett 86,00 43,00 88,00 44,00 

Klippekort – 20 klipp 859,00 429,00 875,00 437,00 

Familie* 179,00  182,00  

 
*Minimum en foresatt og et barn. 

 

Utleie svømmehall 

Priser/time 2019 2020 

Svømmebasseng 203,00 207,00 

Terapibad 271,00 276,00 

Hele svømmehallen 474,00 483,00 

 
Det er mulig å leie svømmehallen til andre typer arrangement som for eksempel bursdager. Ta kontakt 
med Frøyahallene for tilbud. 

10. Frøyahallene 

Utleie til idrettslag 

Priser/time 2019 2020 

1/3 av hallen 89,00 91,00 

2/3 av hallen 132,00 135,00 

Hele hallen 180,00 183,00 
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Halleie ved kamper 208,00 212,00 

 

Utleie til firma/andre 

Priser/time 2019 2020 

1/3 av hallen 191,00 195,00 

2/3 av hallen 281,00 286,00 

Hele hallen 415,00 423,00 

Halleie ved kamper, cup o.l. 560,00 571,00 

 

Utleie av møterom/amfi 

Priser/time 2019 2020 

Vanlig møtevirksomhet 392,00 399,00 

Møtevirksomhet inkl. tekniker 673,00 686,00 

 

Utleie basishall 

Priser/time 2019 2020 

Basishall 132,00 135,00 

Utleie firma/andre 281,00 286,00 

 
Utleie basishall til bursdager: 
 
Mandag – lørdag: kr 1 121,00 pr time 
Søndag:   kr 1 325,00 pr time 
 
All leie er med en instruktør, over 20 barn krever en ekstra instruktør til ekstra kr 306,00 pr time. 
 
Det er også mulig å leie idrettshallen til ulike typer arrangement som for eksempel bursdager. Ta kontakt 

med Frøyahallene for tilbud. 
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11. Fellingsavgift for hjort 

Den øvre rammen fastsettes i statsbudsjettet. Den enkelte kommune vedtar selv den kommunale 
fellingsavgiften innenfor øvre ramme. Frøya kommune benytter den høyeste sats fastsatt i statsbudsjett. 

12. Deltakelse i frisklivstilbud i Frøya kommune 

Det settes en egenandel for 2020 på kr 314,00 pr. person for deltakelse i kommunens individuelle 
tilrettelagte frisklivstilbud. Tilbudet gis over en periode på 12 uker. 
 
 

13. Startlån 
I henhold til Forskrift om Startlån fra Husbanken legger kommunen til 0,25 % på Husbankens til enhver 
tids gjeldende utlånsrente. Gebyret går til kommunens administrative kostnader ved saksbehandling av 
startlån. 
 
Forvaltningskostnadene for startlån i 2020 
 
Etableringsgebyr: kr 2 000,- 
Depotgebyr:  kr 1 000,- 
Termingebyr:  kr 60,- 
 

14. Barnevern 

Tilsyn av fosterbarn bosatt i Frøya kommune 
Kr. 2 500,00 pr tilsyn.  
Dette fordeles som lønn kr. 2000,00 til tilsynsfører pr tilsynsbesøk og kr. 500,00 til administrativ 
oppfølging og behandling av tilsynsfører og kommuner barnet kommer ifra 
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GEBYRREGULATIV FOR 
 

BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, 

LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON, 

HUSLEIE OG KAI/HAVNER 

 

Gebyrer og betalingssatser vedtas med hjemmel i følgende lover og forskrifter: 
 
Lov 2012-03-16-12 «om kommunale vass- og avløpsanlegg» med gjeldende forskrifter og eventuelt 
senere endringer av loven. 
Lov av 13. mars 1981 «om vern mot forurensinger og om avfall» med gjeldende forskrifter og eventuelt 
senere endringer av loven. 
Forskrift 2010-12-20 nr. 1762 om kommunens beregning og innkreving av anløpsavgift fastsatt av Fiskeri- 
og kystdepartementet 20.12.2010 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann §§§ 8, 
25 og 52. 
Lov av 20. juni 2002 «om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets 
redningsoppgaver» med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 
Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av 
loven. 
Matrikkelloven av 17. juni 2005 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 
Jordloven av 12. mai 1995 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 
Konsesjonsloven av 31. mai 1974 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 
Delingsloven av 23. juni 1978 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 
 

15. Vann – avløp – slam – renovasjon – feiing 

Vann- og avløp 

Tilknytningsgebyr er et engangsgebyr som skal betales for tilknytning til kommunalt vann- og/eller 

avløpsanlegg. Gebyret skal betales ved tilknytning av: 

 

a) Ny tilknytning av eiendom. 

b) Eksisterende eiendom med tilknytning som ikke er godkjent. 

c) Tilknytning av eksisterende eiendom, eller eiendom som kommunen krever tilknyttet. 

d) Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for 

landbruk, idrettsanlegg mv. 
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e) Sprinkleranlegg. 

Tilknytningsgebyr for tilknytning til vann og/eller avløp betales ikke for: 

f) Bygg som har midlertidig tilknytning i opptil ett år, eksempelvis brakkerigg. Dersom 

tilknytningen varer i mer enn ett år, skal tilknytningsgebyr ilegges. 

Tilknytningsgebyret skal være betalt før tilknytning. 

Årsgebyr for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt: 

 

Abonnementsgebyr: 

Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis 

dekke tjenestenes kapitalkostnader. 

 

Forbruksgebyr 

Fastsettes enten etter faktisk vannforbruk eller stipulert etter størrelsen på boligen. Stipulert forbruk 

beregnes ut ifra bruksareal multiplisert med en faktor på 1,2 m3/m2. Bruksareal beregnes etter NS-3940.  

Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut. 

 

Differensiert abonnementsgebyr: 

Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier: 

a) Boligeiendom og fritidsboliger: per boenhet 

b) Næringseiendom, kombinasjonseiendom og landbrukseiendom: fastsatte kategorier som 

gjenspeiler vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom 

 

Vannmåleravlesning: 

Abonnenter som har kommunalt eid vannmåler betaler en årlig leie for vannmåleren. 

Alle vannmålere skal avleses en gang hvert år innen 31. desember. Målerstand skal rapporteres på 

vannmålerkort (bilde av vannmålerstand godtas også som dokumentasjon men målernummer må da 

vises på bildet) og sendes til kommunen elektronisk eller som brevpost (inntil eventuell innføring av 

fjernavlesing av vannmålere).  

 

Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag 

Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av 

forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet 

avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes 

forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav 

om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har 

fattet eget vedtak om gebyrreduksjon. 
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Gebyrsatser (alle satser er inklusiv merverdiavgift): 

Årlig abonnementsgebyr (kr/år) Fastledd Vann Avløp 
Bolig- og fritidseiendommer 1 3.245  2.494   

Kategori 1 (0-300) m3 1 2.396 2.995 

Kategori 2 (301-900) m3 3 7.180 8.975 

Kategori 3 (901-2.700) m3 6 14.364 17.955 

Kategori 4 (2.701-5.400) m3 10 23.944 29.930 

Kategori 5 (5.401-10.000) m3 25 59.856 74.820 

Kategori 6 (10.001-50.000) m3 75 179.568 224.460 

Kategori 7 (50.001-150.000) m3 100 239.424 299.280 

Kategori 8 (150.001-500.000) m3 150 359.136 448.920 

Kategori 9 (500.001-1.000.000) m3 200 478.848 598.560 

 

Forbruksgebyr (kr/m3) Vann Avløp 

 Eks. mva. Inkl. mva. Eks. mva. Inkl. mva. 

Alle abonnenter 10,28 12,85 14,98 18,72 

 

 Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag: 

Årsgebyret reduseres med 0,3 % per påbegynte døgn utover det første døgnet. 

 

 

Vannmålere 

 

Vannmålerleie (kr/år), pr. 

måler 

Vann og avløp 

Anslutningsdimensjon Eks. mva. Inkl. mva. 

Inntil 25 mm 248 310 

32-50 mm 320 400 

75-90 mm 400 500 

110-160 mm 480 600 

Over 160 mm 800 1000 

Tilsyn, kontroll og avlesning av 

vannmåler 

Vann og avløp 

 Eks. mva. Inkl. mva. 

Tilsyn/kontroll av vannmåler 920 1.150 

Avlesningsgebyr pr. måler* 920 1.150 

*For merarbeide ved manglende vannmåleravlesning over tid  
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Tilknytningsgebyr 

 

Tilknytningsgebyr: Vann Avløp 

 Eks. mva. Inkl. mva. Eks. mva. Inkl. mva. 

Inntaksledning inntil ø32 mm 6.560 8.200 9.340 11.675 

Inntaksledning ø40-50 mm         13.133 16.416 18.648 23.310 

Inntaksledning ø63 mm  19.692 24.615 27.964 34.955 

Inntaksledning ø75 mm 26.240 32.800 37.260 46.575 

Inntaksledning ø90 mm 33.020 41.400 46.888 58.610 

Inntaksledning ø110 mm 39.376 49.220         55.912  69.890 

Inntaksledning ø125 mm 52.500 65.625 74.552 93.190 

Inntaksledning ø160 mm 78.752 98.440 111.828 139.785 

Inntaksledning ø200 mm  99.456 124.320 141.228 176.535 

Inntaksledning over ø200 mm 132.616 165.770 188.316 235.395 

 
Tilknytningsgebyr for vann og avløp ilegges i forhold til inntaksledningens dimensjon uavhengig av type eiendom.  

Bolig-/fritidseiendom og kombinasjonseiendom skal betale ett tilknytningsgebyr pr boenhet. 

 

Midlertidig tilknytning (inntil 2 år): Faktureres i henhold til faktiske påløpte kostnader 

 

 

 

Ulovlig tilknytning Vann og avløp 
 Eks. mva. Inkl. mva. 

Tilleggsgebyr, minstesats 10.000 12.500 

 

Ved ulovlig tilknytning vil kommunen kreve dekket de faktiske kostnader kommunen har i forbindelse med 

saken av eiendommens eier.  I tillegg ilegges tilknytningsgebyr samt årsgebyr i inntil 3 + 10 år med hjemmel 
i foreldelsesloven §2 og §10.  

Tilleggsgebyret kan også ilegges dersom abonnenten ikke retter seg etter kommunale pålegg eller ved brudd på 
andre kommunale retningslinjer eller forskrifter. Eksempelvis når eiendommen ureglementert har overvann 

tilkoblet kommunal spillvannsledning. Ved graverende tilfeller kan saken bli politianmeldt. 
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Gebyr for avstengning og påsetting av vannforsyningen: 

 

Avstengning  og påsetting av 

vannforsyningen  

Kr. ekskl. mva Kr. inkl. mva 

Avstengning 1.652 2.065 

Påsetting 1.652 2.065 
 

 

Saksbehandlingsgebyr ved søknad om sanitærabonnement (tilknytning til offentlig vann- og 

avløpsledning): 

 

Søknad om sanitærabonnement  
 Vann Avløp 

Saksbehandlingsgebyr 2.860 2.860 

Saksbehandlingsgebyr ved søknad om både vann og avløp 4.290  

 

 

Forfallsdatoer for kommunale gebyrer 

 

Alle abonnenter uten vannmåler:                                            

1. termin forfall 01.mars.                                                                                 

2. termin forfall 01. juli                                                                                                                                                            

3. termin forfall 01. november 

Alle abonnenter med vannmåler (inntil fjernavlesning er innført):                                                                                                                                  

1. termin: Avregningsfaktura basert på fjordårets forbruk. Årlig avlesning den 31. desember. Frist 

oversending målerverdi 05. januar. Forfall 01. mars                                                                                                                                                                          

2. termin: A-kto fakturering med forfall 01. juli                                                                                                                      

3. termin: A-kto fakturering med forfall 01. november                                                                                                                                            

For storforbrukere kan gjelde egne avtaler. 

 

Eksempler på gebyrutregning: 

 

Boligeiendom og fritidsboliger - Målt forbruk (120 m
3
): 

Vann: 3.245 kr + (120 m
3
 x 12,44 kr/m

3
) + 300 kr = 5.038 kr 

Avløp: 2.494 kr + (120 m
3
 x 15,60 kr/m

3
) = 4.366 kr 

 

Boligeiendom og fritidsboliger - Stipulert forbruk (180 m
2
 BRA = 216 m

3
): 
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Vann: 3.245 kr + (180 m
2
 x 1,2 x 12,44 kr/m

3
) = 5.932 kr 

Avløp: 2.494 kr + (180 m
2
 x 1,2 x 15,60 kr/m

3
) = 5.864 kr 

 

Nærings- og kombinasjonseiendom (2.500 m3): 

Vann: (3.245 kr x 6) + (2.500 m3 x 12,44 kr/m3) + 300 kr = 50.870 kr 

Avløp: (2.494 kr x 6) + (2.500 m3 x 15,60 kr/m3) = 58.470 kr 

Renovasjon 

Årsavgifter: 2019 
eks. mva. 

2019 
inkl. mva. 

2020 
eks. mva. 

2020 
inkl. mva. 

Renovasjonsgebyr for husholdningen for et 

normalabonnement 
2 750,00 3 437,50 * * 

Renovasjonsgebyr for fritidshus 1 000,00 1 250,00 * * 

Påslag på renovasjonsgebyret for etterkontroll og 
etterdrift av Kvisten renovasjonsplass, samt opprydding i 

Nordhammervika 

240,00 300,00 245,00 306,00 

*Renovasjonsgebyr for et normalabonnement for husholdninger og fritidsboliger endres i henhold til 
vedtak i representantskapet i Hamos høsten 2019. 

Slam 

Gebyr 2019 
eks. mva. 

2019 
inkl. mva. 

2020 
eks. mva. 

 

2020 
inkl. mva. 

 

Oppmøtepris per anlegg  715,00 894,00 * * 

Tømming og behandling fra slamavskiller per m3 450,00 563,00 * * 

Tømming og behandling fra tett tank per m3  385,00 481,00 * * 

*Slamgebyr for et normalabonnement for husholdninger og fritidsboliger endres i henhold til vedtak i 
representantskapet i Hamos høsten 2019. 
 

Feiing og branntilsyn i bolig og fritidsbolig 

Avgifter: 2019 
eks. mva. 

2019 
inkl. mva. 

2020 
eks. mva. 

2020 
inkl. mva. 

Årlig avgift for feiing og branntilsyn i bolig og 

fritidsbolig. Den dekker en feiing og et branntilsyn hvert 
4. år. Feiehyppigheten blir vurdert av feieren avhengig av 

sotmengde og pipebrannfare. Der det er behov for, eller 

ønske om oftere feiing blir dette en egen tilleggsavgift 487,00 608,75 * * 

Avgift for ekstrafeiing, etter eget ønske eller pga. stor 
sotmengde. 333,00 416,25 * * 

Feiing utenom rute – belastes pr. time 500,00 625,00 * * 
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Avgift for feiing på fritidsbolig (frivillig) som blir utført 

på vanlig feierunde. 500,00 625,00 * * 

Fjerning av blanksot(fresing) faktureres etter medgått tid 

pr. påbegynt time. 500,00 625,00 * * 

Feiing av røykkanaler og skorsteiner knyttet til 

industrianlegg faktureres etter medgått tid pr. påbegynt 
time   512,00 640,00 * * 

Kontroll av piper ved bruk av inspeksjonskamera 

faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time 512,00 640,00 * * 

*Vedtas i samarbeid med Hitra kommune 
 

Feiing av kommunale fyrkjeler 

Avgifter: 2019 
eks. mva. 

2019 
inkl. mva. 

2020 
eks. mva. 

2020 
inkl. mva. 

Kontroll som er en måling av virkningsgrad og åpning 

for sjekk om feiebehov 2 867,00 3 583,75 * * 

Feiing der fysisk feiing blir utført etter måling og kontroll 

der det er behov. 3 441,00 4 301,25 * * 

*Vedtas i samarbeid med Hitra kommune 

16. Kai- og havneavgift 

Avgifter: 2019 2020 

Liggeavgift pr. døgn 167,00 170,00 

Fast liggeplass pr lengdemeter kai (årsleie) 

(Lengdemeter kai = båtens lengde i meter + 2 meter (manøvrering)) 

 
Leie av fast plass ved kommunal flyte kai (Betongbrygge) 

 

1 368,00/meter 

 

1 394,00/meter 

Årlig leie pr plass inntil 6 meter bredde. Pr meter bredde kai 3 811,00 3 883,00 

(Breddemeter kai er målt i lysåpning fra senter til senter utrigger) 

Årlig leie pr plass over 6 meter bredde. Pr meter bredde (fra første meter) 
 

6 530,00 

 

6 654,00 

Leie av fast plass ved kommunal flyte kai (Stålbrygge)   

Årlig leiepris pr plass 13 062,00 13 310,00 

Eventuell vann- og strømtilkobling er ikke inkludert i leieprisen 

Leieavtaler reguleres i egne leiekontrakter for de respektive havnene. 
  

 

 

Vareavgifter: 

Pr. m3 sand/grus 

Pr. tonn stykkgods, gjødsel og kraftfor 
Pr. tonn asfalt 

 

 

 

7,50 

15,50 

7,50 

 

 

 

8,00 

16,00 

8,00 
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Pr. tonn sprengstoff 

 

Fylling av vann: 

84,00 86,00 

Startavgift 1 741,00 1 774,00 

Pr m3 fylt vann 30,50 31,00 

 

Fiskebåter unntas for avgiften, men må betale liggeavgift for de døgn som 
overstiger 3 døgns sammenhengende liggetid. For å fritas for slik avgift 

må det være min. 1 ukes opphold mellom hver døgnperiode, ellers påløper 

liggeavgift fra første liggedag. 
 

  

 

Det kreves ikke liggeavgift når det svares vareavgift. 

Båtplasser i fiskerihavner forbeholdes førsterett til fiskerinæringen 
 

  

 

17. Brannvern 

Gebyrer 2019 
eks. mva. 

2019 
inkl. mva. 

2020 
eks. mva. 

2020 
inkl. mva. 

 

Utrykning til unødig alarm 
Nedbrenning av bygning 

 

Behandling av søknad om salg av fyrverkeri 

inklusiv tilsyn med utsalgssted 

 

5 400,00 

10 800,00 

 

2 700,00 

 

6 750,00 

13 500,00 

 

3 375,00 

 

5 500,00 

11 000,00 

 

2750,00 

 

6 875,00 

13 750,00 

 

3437,50 

18. Byggesak 

Gebyrer for saksbehandling av byggesøknader etter plan og bygningsloven med tilhørende 

forskrifter. 

 

Kategorier 2019 2020 
A.1 Tiltak unntatt søknadsplikt  

Skal meldes til kommunen for kartfesting og matrikkelføring    - 

Dersom kommunen må etterspørre melding   500,00 

A.2 Tiltak som krever søknad og tillatelse som kan forestås av tiltakshaver 

Mindre tiltak på bebygd eiendom jfr. SAK10 § 3-1  3 300,00 

Alminnelige driftsbygninger i landbruket jfr. SAK10 § 3-2  1 800,00 
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Midlertidig plassering av bygninger, konstruksjoner eller anlegg 

inntil 2 år 

 3 500,00 

Opprettelse av grunneiendom jfr. pbl. § 20-1 bokstav m 2 384,00 2 429,00 

Andre mindre tiltak etter kommunenes skjønn  4 100,00 

A.3 Tiltak som krever søknad og tillatelse jfr. pbl. § 20-1 og 20-2 

1. Nybygg, tilbygg, påbygg og underbygg   

1.a Boligbygg, fritidsboliger 

Enebolig 12 082,00 12 312,00 

Fritidsbolig, hytte, rorbu og lignende 14 011,00 14 277,00 

Tomannsbolig 18 216,00 18 562,00 

Per sekundærleilighet i nytt boligbygg 5 911,00 6 023,00 

Rekkehus eller flermannsbolig per boenhet inntil 4 boenheter 7 946,00 8 097,00 

Rekkehus eller flermannsbolig per boenhet fra 4 til 15 boenheter 4 006,00 4 082,00 

Rekkehus eller flermannsbolig per boenhet over 15 boenheter 1 932,00 1 969,00 

1.b Andre nybygg 

Garasjer, uthus, naust og lignende som ikke kan behandles etter 
pbl. § 20-4 

 5 300,00 

Anneks i tilknytning til bolig eller fritidsbolig  6 500,00 

1.c Tilbygg, påbygg og underbygg i tilknytning private bygg 

BRA 0-50m2 3 603,00 3 671,00 

BRA 50-200m2 57,00 pr m2 58,00 pr m2 

BRA 200-400m2 47,00 pr m2 48,00 pr m2 

BRA 400-600m2 41,00 pr m2 42,00 pr m2 

BRA over 600m2 23,00 pr m2 24,00 pr m2 

1.d Tilbygg, påbygg og underbygg i tilknytning næringsbygg 

BRA 0-50m2 4 354,00 4 437,00 

BRA 50-200m2 71,00 pr m2 72,00 pr m2 

BRA 200-400m2 56,00 pr m2 57,00 pr m2 

BRA 400-600m2 50,00 pr m2 51,00 pr m2 

BRA over 600m2 27,00 pr m2 28,00 pr m2 

2.  Konstruksjoner og anlegg   

Kai, flytebrygge, molo og lignende  5 000,00 

Oppføring av veg og parkeringsplass 2 384,00 2 429,00 

Utbygging av felles VA-anlegg  4 200,00 

Oppføring, endring eller reparasjon av VA-anlegg, herunder 
stikkledninger 

 2 429,00 

Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller 

reklameinnretninger og lignende 

1 175,00 1 197,00 

3. Endring og reparasjon    

3.a Fasade- og bruksendring 

Fasadeendring og vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av 

tiltak nevnt under A3 1. 

2 384,00 2 429,00 

Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av 
tidligere drift av tiltak nevnt under A3 1.  

2 384,00 2 429,00 
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3.b Rivning 

BRA 0-100m2 2 384,00 2 429,00 

BRA 100-500m2 4 767,00 4 858,00 

BRA over 500m2 7 151,00 7 287,00 

3.c Bygningstekniske installasjoner 

Installasjon av vedovn   

Andre bygningstekniske installasjoner 2 384,00 2 429,00 

3.d Oppdeling og sammenføyning   

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger, samt 

annet ombygging som medfører fravikelse av bolig 

2 384,00 2 429,00 

4. Vesentlig terrenginngrep   

Vesentlig terrenginngrep 2 384,00 3 000,00 

A.4 Trinnvis behandling 

Søknad om rammetillatelse 70 % av A2 70 % av A3 

Påfølgende søknad om igangsettingstillatelse 50 % av A2 50 % av A3 

A.5 Endring av tillatelse 

Små endringer etter at positivt vedtak er fattet 5% av fullt gebyr 5 % av fullt gebyr 

Større endringer etter at positivt vedtak er fattet 10% av fullt gebyr 10% av fullt gebyr 

Revidert søknad etter avslag, innsendt innen 1år 50% av fullt gebyr 50% av fullt gebyr 

A.6 Tilleggsgebyr 

Søknad om fravik fra teknisk forskrift jfr. pbl. § 31-2  3 200,00 

Dispensasjon fra teknisk forskrift 2 384,00 3 200,00 

Sakkyndig bistand betales av tiltakshaver etter regning over 

faktiske utgifter 

  

Selvbygger 2 384,00 2 429,00 

Tilleggsgebyr for tilfeller hvor tiltaket er igangsatt før tillatelse 

foreligger eller tiltaket tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse foreligger, gjelder ikke dersom vilkårene i pbl. § 

21-7 er oppfylt 

2 384,00 2 429,00 

A.7 Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse 

Søknad om ferdigattest 2 384,00 1 175,00 

Søknad om midlertidig brukstillatelse 2 384,00 3 593,00 

A.8 Ulovlige tiltak og tvangsmulkt jfr. pbl. Kap. 32 

Tvangsmulkt Fastsettes av 
Rådmannen 

Fastsettes av 
Rådmannen 

Behandling av søknad om tillatelse til tiltak hvor tiltaket er 

igangsatt uten nødvendig tillatelse 

3 x fullt gebyr 3 x fullt gebyr 

Behandling av søknad om tillatelse til tiltak hvor tiltaket er 
igangsatt uten nødvendig tillatelse, men tiltakshaver melder 

uoppfordret fra i ettertid 

2 x fullt gebyr 2 x fullt gebyr 

Omfattende saker hvor et tiltak er ulovlig igangsatt eller bygget, 
beregnes gebyr etter medgått tid og kostnader 

Pr time 1 306,00 + 
faktiske kostnader 

Pr time 1 306,00 + 
faktiske kostnader 
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19. Planbehandling og dispensasjoner 

Gebyrer for saksbehandling av planer og dispensasjoner etter plan og bygningsloven med 

tilhørende forskrifter. 

 

Kategorier 2019 2020 

Reguleringsplan 

Behandlingsgebyr omfatter alle utgifter til fremming av planforslaget, inklusive ekspedering, kopiering av 

tekst, innhenting av høringsuttalelser osv fram til kunngjøring av endelig vedtak. 

Oppstartmøte   2 450,00 4 960,00 

Reguleringsplan inntil 10 

daa 

 17 606,00 34 500,00 

Reguleringsplan over 10 
daa 

Pr 1-10 daa ekstra  5 800,00 

Reguleringsplaner som 

ikke er i tråd med 

overordnet plan 

Tilleggsgebyr  17 250,00 

Ufullstendig 

planmateriale 

Planer som ikke er i 

samsvar med kommunens 

planretningslinjer og som 
avtalt i oppstartsmøte. 

4 767,00 pr retur 4 800,00 pr retur 

Konsekvensutredninger For planer som utløser 

krav om 

konsekvensutredning, jf 
pbl. § 4-2, skal det betales 

et tilleggsgebyr som 

tilsvarer 
50 % av satsene for selve 

reguleringsplanen. Gjelder 

kun grunnbeløp + pr 

påbegynte 10 daa. 

50 % av satsene for 

reguleringsplanen 

50 % av satsene for   

reguleringsplanen  

Planprogram  9 404,00 9 400,00 

Vann og avløpsplan 

 Når denne behandles 
samtidig med 

reguleringsplan  
 

50% av grunnbeløp 

vann og avløpsplaner 

med atskilt saksgang 
 

50% av grunnbeløp 

vann og 

avløpsplaner med 

atskilt saksgang 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av 
plan før 1. gangs 

behandling  

50 % av 

grunnbeløpet for 

planbehandling 
 

50 % av 

grunnbeløpet for 

planbehandling 

Reguleringsendringer 
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Behandlingsgebyr inkluderer alle utgifter i forbindelse med saksgang, ekspedering og kunngjøring av 

endelig vedtak. 

 Endring som krever 

avgrenset høring  
16 035,00 

 

7 800,00 

 Endring som krever full 

høringsrunde (ny plan)  
20 864,00 

 

34 500,00 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel inklusive delplaner, reguleringsplaner og fra PBL § 1-8, 

enkeltvis eller i kombinasjon. 

Behandlingsgebyr omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, utsending der det kreves, befaring fram til 

ferdig vedtak. 

 Søknad som ikke krever 

høring 
4 103,00 

 
5 795,00 

 Søknad som krever ekstern 

høring til 
sektormyndigheter. 

6 371,00 
 

10 750,00 

Ufullstendig søknad Pr søknad  2 429,00 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av 

dispensasjonssøknad som 
er klar for politisk 

behandling, betales 70% av 

fullt gebyr 

70% av relevant sats 

over. 
 

70% av relevant sats 

over. 

100 metersbeltet og LNF Dispensasjonsbehandling 

på bygging i 100-

metersbeltet i LNF-

områder 

12 312,00 
 

16 235,00 

20. Miljø og forvaltning av spredt avløp 

Gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket. 

 

20. 1 Gebyrer for behandling av søknader  

Kategori  Gebyr 2020 

A.1 Gebyr for saksbehandling ved søknad om tiltak/ fjerning av oljetanker -jf. § 2-2 i lokal 

gebyrforskrift 

Enkel sak  491,00 

Middels sak  982,00 

Komplisert sak  1 473,00 

B.1 Gebyr for saksbehandling ved søknad om godkjenning av tiltaksplan -jf. § 3-2 i lokal 

gebyrforskrift 

Engangsgebyr for saksbehandling, under 500 m2 10 500,00 

Engangsgebyr for saksbehandling, fra og med 500 m2 15 500,00 
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C.1 Gebyr for saksbehandling av utslippssøknad etter forurensningsforskriftens kapittel 12 -jf. § 

4-2 i lokal gebyrforskrift 

1-15 PE (tilsvarer 1-3 boenheter) 2 429,00 

16-49 PE (tilsvarer 4-9 boenheter)  4 768,00 

D.1 Gebyr for saksbehandling av utslippssøknad etter forurensningsforskriftens kapittel 13 -jf. § 

5-2 i lokal gebyrforskrift 

Fra 10 til 19 boenheter  9 060,00 

Tilleggsgebyr pr. boenhet over 19  440,00 

E.1 Gebyr for saksbehandling av søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann etter 

forurensningsforskriftens kapittel 15 -jf. § 6-2 i lokal gebyrforskrift  

Gebyrsats for saksbehandling  2 429,00 

F.1 Gebyr for saksbehandling ved søknad om tillatelse til utslipp/påslipp av fettholdig 

avløpsvann etter forurensningsforskriftens kapittel 15 B -jf. § 7-2 i lokal gebyrforskrift 

Gebyrsats for saksbehandling  2 429,00 

 

20.2 Årlige gebyrer for kontroll/tilsyn 

Kategori Gebyr 2020 

G.1 Gebyr for kontroll/tilsyn av private avløpsanlegg etter forurensningsforskriftens kapittel 12 -

jf. § 4-3 i lokal gebyrforskrift  

1-15 PE (tilsvarer 1-3 boenheter) 491,00 

16-49 PE (tilsvarer 4-9 boenheter)  982,00 

H.1 Gebyr for kontroll/tilsyn av avløpsanlegg etter forurensningsforskriftens kapittel 13 -jf. § 5-3 

i lokal gebyrforskrift 

˃50 PE (over 10 boenheter) 1 964,00 

I.1 Gebyr for kontroll/tilsyn med utslipp av oljeholdig avløpsvann etter forurensnings-

forskriftens kapittel 15 -jf. § 6-3 i lokal gebyrforskrift 

Gebyrsats for kontroll/tilsyn  491,00 

J. 1 Gebyr for kontroll/tilsyn av fettholdig avløpsvann etter forurensningsforskriftens kapittel 

15B -jf. § 7-3 i lokal gebyrforskrift 

Gebyrsats for kontroll/tilsyn  491,00 

 

20. 3 Overtredelsesgebyr/Ulovlighetsgebyr 

Overtredelsesgebyr etter forurensningsloven § 80 for saker som er i strid med bestemmelser i lokal 

forurensningsforskrift eller arbeid påbegynt i strid med forurensningsloven, jf. § 8-1 i lokal gebyrforskrift. 

Ulovlighetskategori Gebyr 2020 

a. Anlegget er etablert/rehabilitert uten gitt tillatelse 7 152,00 

b. Anleggseier følger ikke vilkår som settes i tillatelsen. 4 768,00 
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c. Anleggseier følger ikke pålegg om å stanse ulovlig forhold innen gitt 

frist. 

20 000,00 

d. Anlegg tas i bruk uten brukstillatelse eller ferdigattest. 10 000,00 

e. Manglende rapportering/dokumentasjon og avdekkes feil på anlegget  4 768,00 

21. Landbruk og naturforvaltning 

Gebyrer for saksbehandling etter konsesjonslov, jordlov mm. 

 

Kategorier 2019 2020 
Gebyr i forbindelse med konsesjon 

Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. november 
2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom 

(konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3. Maksimalsats fastsatt av staten. 

 

 

5 000,00 

 

 

5 000,00 

Søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 23 

§ 12. Maksimalsats fastsatt av staten. 
 

2 000,00 

 

2 000,00 

Gebyr i forbindelse med deling av eiendom 

Gebyr for deling av eiendom som behandles etter jordloven 2 000,00 2 000,00 

Gebyr i forbindelse med viltsaker 

Søknad om godkjenning av nytt vald 1 066,00 1 086,00 

Søknad om endringer av eksisterende vald  1 066,00 1 086,00 

Søknad om godkjenning av bestandsplan 1 066,00 1 086,00 

22. Oppmåling 

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Matrikkellovens § 32, matrikkelforskriftens § 

16). 

1.1 Behandling av delingssøknad etter plan og bygningsloven   kr 2 429,00 

1.2 Ny grunneiendom 

1.2.1  Ny grunneiendom og festegrunn (selvstendig parsell med nytt gårds- og bruksnummer) 

 

Areal i kvm Gebyr 2019 Gebyr 2020 

Fra t.o.m.   

0 1 500 18 074,00 18 417,00 

1 501 1 750 18 964,00 19 324,00 

1 751 2 000 19 867,00 20 244,00 

2 001 2 250 20 788,00 21 183,00 
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2 251 2 500 21 664,00 22 076,00 

2 501 2 750 22 535,00  22 963,00 

2 751 3 000 23 454,00 23 900,00 

3 001 3 250 24 396,00 24 860,00 

3 251 3 500 25 318,00 25 799,00 

3 501 3 750 26 169,00 26 666,00 

3 751 4 000 27 111,00 27 626,00 

4 001 4 250 28 016,00 28 548,00 

4 251 4 500 28 890,00 29 439,00 

4 501 4 750 29 974,00 30 543,00 

4 751 5 000 30 699,00 31 282,00 

5 001 6 000 32 135,00 32 746,00 

6 001 7 000 33 603,00 34 241,00 

7 001 8 000 35 039,00 35 705,00 

8 001 9 000 36 238,00 36 927,00 

9 001 10 000 37 910,00 38 630,00 

10 001 11 000 39 394,00 40 142,00 

11 001 12 000 39 786,00 40 542,00 

12 001 13 000 42 265,00 43 068,00 

Gebyr for areal over 13 000 kvm beregnes etter følgende formel: 

Y=AX + B    (Y = gebyr i kroner, X = areal i kvm) 

A = 0,865 

B = kr 23 925,00 

 

1.2.2 Tilleggsareal til eksisterende grunneiendom 

 

Areal i kvm Gebyr 2019 Gebyr 2020 

Fra t.o.m.   

0 75 4 340,00 4 422,00 

76 150 5 054,00 5 150,00 

151 300 6 456,00 6 579,00 

301 450 7 944,00 8 095,00 

451 600 9 379,00 9 557,00 
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601 750 10 846,00 11 052,00 

751 900 12 298,00 12 532,00 

901 1 050 13 734,00 14 000,00 

1 051 1 200 15 186,00 15 475,00 

1 201 1 350 16 624,00 16 940,00 

1 351 1 500 18 074,00 18 417,00 

 
Etableres som ny grunneiendom eller festegrunn og slås sammen med eiendommen som skal ha 
tillegget. Gebyr for areal over 1 500 kvm beregnes etter samme formel som i pkt. 1.2.1. 

1.2.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjonen 

 Gebyr beregnes etter samme tabell som i pkt. 1.2.1. 

1.2.4 Ny anleggseiendom 

Faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 

1.2.5 Registrering av jordsameie 

Faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 
 

1.3 Ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 

 Faktureres som ordinær oppmålingsforretning. 

1.4 Grensejustering 

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

 
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av 

eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i 

sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.  For grensejustering til veg eller 
jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. 

 

Gebyr beregnes etter samme tabell som i pkt. 1.2.2. 
 

1.4.2 Anleggseiendom 

 
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den 
maksimale grensen settes til 1 000 m³ 

 

Gebyr faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 
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1.5 Arealoverføring 

1.5.1 Arealoverføring for grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

 
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser 

dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg og jernbaneformål. 
Gebyr beregnes etter samme tabell som i pkt. 1.2.2. 

 

Gebyr for areal over 1 500 kvm beregnes etter formelen i pkt. 1.2.1 

1.5.2  Arealoverføring for anleggseiendom 

 
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert 

på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for 

sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. 
 

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved 

oppmålingsforretning. 

 

Antall 
punkte

r 

Gebyr 
2019 

Antall 
punkter 

Gebyr 
2019 

Antall 
punkter 

Gebyr 
2020 

Antall 
punkter 

Gebyr  
2020 

1 3 013,00 13 15 929,00 1 3 070,00 13 16 232,00 

2 4 046,00 14 17 003,00 2 4 123,00 14 17 326,00 

3 5 165,00 15 18 062,00 3 5 263,00 15 18 405,00 

4 6 211,00 16 19 151,00 4 6 329,00 16 19 515,00 

5 7 314,00 17 20 241,00 5 7 453,00 17 20 626,00 

6 8 347,00 18 21 290,00 6 8 506,00 18 21 695,00 

7 9 447,00 19 22 380,00 7 9 626,00 19 22 805,00 

8 10 557,00 20 23 437,00 8 10 758,00 20 23 882,00 

9 11 613,00 21 24 526,00 9 11 834,00 21 24 992,00 

10 12 661,00 22 25 602,00 10 12 902,00 22 26 088,00 

11 13 765,00 23 26 705,00 11 14 027,00 23 27 212,00 

12 14 825,00   12 15 107,00   
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1.7 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt og 

klarlegging av rettigheter. 

 

Antall 
punkter 

Gebyr 
2019 

Antall 
punkter 

Gebyr 
2019 

Antall 
punkter 

Gebyr 
2020 

Antall 
punkter 

Gebyr 
2020 

1 3 163,00 13 41 279,00 1 3 223,00 13 42 063,00 

2 6 618,00 14 44 442,00 2 6 744,00 14 45 286,00 

3 9 757,00 15 47 560,00 3 9 942,00 15 48 464,00 

4 12 952,00 16 50 705,00 4 13 198,00 16 51 668,00 

5 16 091,00 17 53 865,00 5 16 397,00 17 54 888,00 

6 19 232,00 18 57 020,00 6 19 597,00 18 58 103,00 

7 22 392,00 19 60 163,00 7 22 817,00 19 61 306,00 

8 25 520,00 20 63 338,00 8 26 005,00 20 64 541,00 

9 28 677,00 21 66 483,00 9 29 222,00 21 67 746,00 

10 31 837,00 22 69 624,00 10 32 442,00 22 70 947,00 

11 34 979,00 23 72 752,00 11 35 644,00 23 74 134,00 

12 38 134,00   12 38 859,00   

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 
 

1.8 Privat grenseavtale 

 
Gebyr fastsettes etter medgått tid eller minstegebyr. 
 

1.9 Urimelig gebyr 

 
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og det arbeidet og 
de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller andre etter delegert fullmakt fastsette et 
passende gebyr.  
Fullmakthaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått 
krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 

1.10 Frister og nedsatt gebyr etter Matrikkelloven 

 
Etter matrikkellovens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre 

matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og 
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matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Oversittes fristen med 2 måneder skal gebyret reduseres 

ytterligere med en tredjedel.  
 

Fristen begynner ikke å løpe før vedtak etter plan- og bygningsloven foreligger, før forskuddspliktig 

oppmålingsgebyr er innbetalt, hvis det må brukes ekstra tid for å få partene til å møte, for supplering av 
informasjon, for den tiden som medgår til tinglysing, eller hvis saken påklages. Fristen opphører når 

matrikkelbrev er postlagt. 

 

1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken 

 
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes 

likevel gebyret. 

1.12 Gebyr for oppmålingsforretning over punktfeste og innløsing av feste med oppmåling 

 
For oppmålingsforretning over punktfeste betales kr 7 654,00 

 
For oppmålingsforretning ved innløsing av feste (fra feste til ny grunneiendom) gjelder satsene i tabell i 

pkt. 1.2.1. 

1.13 Gebyr for avbrutt forretning 

 
Rekvirenten kan trekke rekvisisjonen fram til oppmålingsforretning er avsluttet. Rekvisisjonen kan likevel 

ikke trekkes dersom enheten er opprettet i matrikkelen. 

 
Ved tilbakekalt, avbrutt eller annullert forretning, betales fullt gebyr når arbeidet er kommet så langt at en 

arbeider i terrenget. Hvis rekvisisjonen trekkes før dette, beregnes gebyr etter medgått tid. Avbrutt 

forretning kan skyldes at saken trekkes, rekvirent ikke møter eller at partene ikke blir enige. Hvis rekvirent 
ikke møter, beregnes gebyr etter medgått tid. 

 

1.14 Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer 

 
For slike forretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, og 
allmennyttige formål og oppløsning av sameie, betales gebyr etter timepris eller minstegebyr. 
Med minstegebyr forstås utført arbeid inntil 2 timer. 

1.15 Gebyr beregnet etter medgått tid for arbeid etter matrikkelloven 

 
Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som har hjemmel i matrikkelloven og som ikke kan beregnes etter 

foranstående satser, skal beregnes på grunnlag av anvendt tid. 

  

 - Påvisning/utstikking i terreng 
 - Ekstraarbeid på grunn av ikke ryddet og klargjort område før forretningen starter 
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1.16 Gebyr for andre oppdrag 

 
Oppdrag som utstikking eller oppmåling for andre offentlige eller private aktører kan utføres når det er 
ledige ressurser, og beregnes etter medgått tid eller minstegebyr.  

1.17 Vinterforskrift 

 
Med hjemmel i matrikkelforskriftens § 18, tredje ledd, har Frøya kommune vedtatt at 16-ukersfristen ikke 

gjelder i perioden 1. november til 1. mars. 
 

 

1.18 Timepris og minstegebyr 

 

Pris 2019 2020 

Minstegebyr (utført arbeid inntil 2 timer) 2 549,00 2 597,00 

Utført arbeid ut over 2 timer pr. time 1 274,00 1 298,00 

 

1.19 Utstedelse av matrikkelbrev 

 

Pris 2019 2020 

Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,00 175,00 

Matrikkelbrev over 10 sider 350,00 350,00 

Tinglysningsgebyr 525,00 525,00 

Seksjoneringsgebyr 3 x rettsgebyr 3 894,00 

Rettsgebyr 1 025,00 1 025,00 

 

Maksimalsats for matrikkelbrev er fastsatt i matrikkelforskriften. 

1.20 Betalingsbestemmelser 
a) Rekvirenten skal i alminnelighet betale faktura når forretningen er fullført. 
b)  Utgiftene til merkemateriell er inkludert i gebyrsatsene.  
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c)  Tinglysingsgebyr og utstedelse av matrikkelbrev kommer i tillegg til gebyrsatsene og er inkludert 

i fakturabeløpet. 
d)  Betaling skjer etter regulativet og satsene som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. 

 23. Fellesbestemmelser 

Urimelig gebyr 

I spesielle tilfeller kan planutvalget etter søknad redusere gebyret. 

Betalingsbestemmelser 
Gebyrene skal betales etter regning utstedt av Frøya kommune. 
 
Betaling skjer etter det regulativ og satser som gjelder på det tidspunkt som søknaden/rekvisisjonen er 
innstemplet i Frøya kommune om ikke annet er spesifisert i regulativet. Dette gjelder ikke 
tinglysningsgebyret. 
 
Forbehold om saksbehandling ved utestående restanser 
Nye saker blir ikke behandlet før tiltakshavers restanser på andre saker ved plan, landbruk og 
miljøenheten er betalt. 
Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyr for byggesak, fradeling, oppmåling, regulering og 
landbrukssaker, jfr. skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene. 

24. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer 
 
Hjemmel: Fastsatt av Frøya kommunestyre dd. mmmm 2019 (Vil bli behandlet av kommunestyret i 
oktober/november 2019) med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 
§ 3 og forskrift 1. juli 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 
annet ledd. 

§ 1. Generelle bestemmelser 

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom 

abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter, samt av kommunale reglementer 

og bestemmelser. De viktigste dokumentene er listet nedenfor: 

 Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 

 Forskrift 1. juli 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 
16 

 Forskrift dd. mmmm 2019 nr. xxxx (Vil bli behandlet av kommunestyret i oktober/november 2019) 
om vann- og avløpsgebyr i Frøya kommune (dette dokumentet) 

 Gebyrregulativ for det enkelte år 
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 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske og administrative bestemmelser 

 Leveringsvilkår i tråd med kommunens hovedplan for vann og avløp 

 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14) 

§ 2. Forskriftens formål 

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer som abonnentene skal betale for 

kommunens vann- og avløpstjenester. 

§ 3. Definisjoner 

I denne forskriften menes med: 

a) Abonnent: Eier eller fester av eiendom som er tilknyttet kommunens vannforsynings- og/eller 
avløpsanlegg, eller som er godkjent eller krevd tilknyttet. 

b) Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller 
seksjonsnummer i matrikkelen.  Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner 
regnes som selvstendig eiendom. 

c) Abonnement: Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- og/eller 
avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg til 
kommunens vann- og avløpsanlegg. Avtale om tilknytning via privat fellesledning regnes som 
abonnement. 

d) Sanitærinstallasjoner: Abonnenteide rør, installasjoner og utstyr innenfor byggets yttervegg, som 
er tilknyttet vann- og/eller avløpsanlegg. 

e) Privat vann- og avløpsanlegg: Abonnenteide private ledninger (stikkledninger) og utstyr utenfor 
byggets yttervegg, som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsanlegg. 

f) Bygg: Konstruksjon/byggverk med eget bygningsnummer. 

g) Bolig: Bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. (Bygningstype 100 – 199 etter NS-
3457.) 

h) Boenhet: Bruksenhet som er definert som bolig eller boenhet i matrikkelen. Som boenhet regnes 
enhver bruksenhet som har minst ett rom og egen inngang, og hvor man har adgang til vann og 
toalett uten å gå gjennom annen bruksenhet. 

i) Fritidsbolig: Bygg som er registrert som fritidsbolig i matrikkelen. 

j) Kombinasjonseiendom: Bygg som består av én eller flere boenheter, samt én eller flere 
bruksenheter som ikke er boenhet. 

k) Næringseiendom: Eiendom som ikke er bolig- eller kombinasjonseiendom. Bygg for offentlige 
formål klassifiseres som næringseiendom. 

l) Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. bolig, kontorenhet, verksted og lager. 

m) Bruksareal (BRA): Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er registrert i matrikkelen og 
beregnet med utgangspunkt i NS-3940. Garasjer, uthus, anneks, utvendige boder regnes ikke som 
bruksareal. (Bygningstype 181 – 182 etter NS-3457.) 
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n) Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. 

§ 4. Generell gebyrplikt 

Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyr gjelder følgende abonnenter: 

a) Eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat 
samleledning. 

b) Eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 eller § 27-2 har krevd eller 
kunne ha krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. 

 

 

§ 5. Gebyrtype 

Gebyrtypene er: 

a) Engangsgebyr for tilknytning til henholdsvis vann og avløp. 

b) Årsgebyr for henholdsvis vann og avløp (summen av fast og variabel del). 

c) Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler. 

d) Gebyr for plombering, stenging og gjenåpning av vannforsyning. 

e) Tilleggsgebyr ved ulovlig tilknytning 

          

§ 6. Gebyrsatser 

Gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret, og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret 

bestemmer.  

Gebyrene skal fullt ut dekke kommunens kostnader ved levering av tjenestene regulert av denne 

forskriften. 

Gebyrsatsene fremkommer av gebyrregulativet, og er tilgjengelige på Frøya kommunes hjemmesider. 

§ 7. Arealberegningsmetode 

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, skal det være 

bruksarealet beregnet etter NS 3940 som danner grunnlaget for gebyrfastsettelsen. 

§ 8. Tilknytningsgebyr 

Tilknytningsgebyret er et engangsgebyr og betales etter fastsatte kategorier i gebyrregulativet.  

All tilknytning av private vann- og/eller avløpsledninger til kommunens ledningsnett skal utføres av 

kommunen. 
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§ 8-1. Gebyrplikt 

Tilknytningsgebyr for tilknytning til vann og/eller avløp skal betales for: 

a) Ny tilknytning av eiendom. 

b) Eksisterende eiendom med tilknytning som ikke er godkjent. 

c) Tilknytning av eksisterende eiendom, eller eiendom som kommunen krever tilknyttet. 

d) Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for 
landbruk, idrettsanlegg mv. 

e) Sprinkleranlegg. 

Dersom kommunen overtar privat vann- og/eller avløpsanlegg kan kommunestyret i det enkelte tilfelle 

avgjøre hvorvidt tilknytningsgebyr skal beregnes, herunder eventuell rabatt. 

Tilknytningsgebyr for tilknytning til vann og/eller avløp betales ikke for: 

f) Seksjonering av allerede tilknyttet eiendom uten at eiendommens BRA endres.  

g) Bygg som har midlertidig tilknytning i opptil to år, eksempelvis brakkerigg. Dersom tilknytningen 
varer i mer enn to år, skal tilknytningsgebyr ilegges.  

§ 8-2. Utforming av gebyret 

Gebyrpliktig skal betale tilknytningsgebyr etter fastsatte kategorier basert på inntaksledningens 

dimensjon. Kategoriene fremgår av gebyrregulativet. 

§ 8-3. Ansvar og betaling 

Den som er abonnent på det tidspunkt gebyrplikt oppstår er ansvarlig for betaling av gebyret og vil få 

tilsendt faktura. 

Gebyret faktureres etter gjeldende sats ved gitt igangsettingstillatelse. For eksisterende bygg eller 

eiendom med tilknytning som ikke er godkjent, betales tilknytningsgebyr etter gjeldende sats på det 

tidspunktet kravet fremsettes. 

Tilknytningsgebyr skal være betalt før tilknytning.        

                                                                                                                          

§8-4 Ulovlig tilknytning 

Dersom det oppdages tilkobling til kommunalt vann- og/eller avløpssystem som er utført uten kommunal 

godkjennelse vil det i tillegg til et ulovlighetsgebyr (tilleggsgebyr) som skal dekke de faktiske 

administrative kostnadene med saken, bli ilagt tilknytningsgebyr. Slikt gebyr innebærer ikke at 

kommunen har godkjent tilknytningen.  
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I tillegg til tilknytningsgebyret kan årsgebyr etterkreves, normalt for inntil 3 år jf. foreldelsesloven §2. Når 

fordringshaver (kommunen) har manglet nødvendig kunnskap om fordringen kan foreldelsesfristen 

forlenges med inntil 10 år, jf. Foreldelseslovens § 10. 

Forhold av graverende art, som f.eks. tilknytning utført av andre enn kommunen kan bli vurdert 

politianmeldt. 

§ 9. Årsgebyr 

 

§ 9-1. Gebyrplikt 

Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som: 

a) er tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsanlegg. 

b) er pålagt tilknytning i medhold av lov og fristen for tilknytning er utløpt. 

For nybygg beregnes årsgebyret for vann fra dato for igangsettingstillatelse, mens årsgebyret for avløp 

beregnes fra dato for midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. 

For eksisterende bygg beregnes årsgebyr fra dato for tilknytning. 

Gebyrplikten er uavhengig av om det er utendørs tappepunkt/vannpost eller om det er innlagt vann. 

§ 9-2. Gebyrets oppbygning 

Årsgebyrene for vann- og avløpstjenester består av to deler: 

a) Abonnementsgebyr (fast del). 

b) Forbruksgebyr (variabel del). 

Samlede abonnementsgebyrer skal dekke kommunens forventede kapitalkostnader. Resten dekkes inn 

gjennom forbruksgebyret. 

Hvor stor andel av årsgebyret som skal være henholdsvis fast og variabel del, fastsettes hvert år i 

gebyrregulativet. 

§ 9-3. Abonnementsgebyr 

Boligeiendom og fritidsboliger skal betale abonnementsgebyr som en fast sats per boenhet.  

Følgende eiendommer skal betale abonnementsgebyr etter fastsatte kategorier som gjenspeiler 

vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom. Kategoriene fremgår av gebyrregulativet. 
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a) Nærings- og kombinasjonseiendom. 

b) Sprinkleranlegg. 

§ 9-4. Forbruksgebyr 

Abonnentene skal betale forbruksgebyr etter målt eller stipulert forbruk, som vannforbruk i m3. Både 

kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk.  

Som hovedregel gjelder at avløpsmengden regnes lik vannmengden ved beregning av forbruksgebyr. 

Unntak fra dette er nevnt i § 9-7, femte ledd. Det gis ikke nedsatt forbruksgebyr for storforbrukere av 

vann. 

§ 9-5. Betaling etter målt forbruk 

Forbruksgebyr etter målt forbruk skal betales for: 

a) Bolig- og fritidseiendommer 

b) Næringseiendom, herunder også landbrukseiendom og gartnerier, samt andre bygg som ikke 
brukes som bolig.  

c) Kombinasjonseiendom. 

d) Anlegg med varig eller midlertidig tilknytning i forbindelse med oppføring av bygg eller anlegg. 
Dette gjelder også for anlegg på en ubebygd eiendom som kunne vært krevd tilknyttet etter plan- 
og bygningsloven § 27-1 eller § 27-2 hvis den hadde vært bebygd. 

Disse eiendommene skal: 

e) ha installert vannmåler. 

f) lese av vannmåleren minst én gang i året, og levere resultatet til kommunen. 

For midlertidige tilknytninger kan kravet om vanlig vannmåler fravikes dersom vannforbruket kan 

fastsettes på andre måter. Dersom det ikke er mulig å installere vannmåler kan kommunen fastsette et 

stipulert forbruk. Midlertidige tilknytninger må også dekke påløpte administrative kostnader.  

§ 9-6. Betaling etter stipulert forbruk 

Boliger som ikke har vannmåler, skal betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk, dersom abonnenten 

eller kommunen ikke krever at det skal betales etter målt forbruk. 

Stipulert forbruk beregnes ut fra boligens bruksareal i henhold til et forholdstall mellom bruksareal og 

vannvolum som fremgår av gebyrregulativet. 

§ 9-7. Reduksjon av eller tillegg til årsgebyr 

Restriksjoner på vannforbruket, avbrudd i vannleveransen eller i mottak av avløpsvann gir ikke grunnlag 

for reduksjon av gebyrene. 
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Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene. Er bebyggelsen på eiendommen 

fjernet, eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, betales årsgebyr inntil stikkledning er frakoblet (plugget) 

ved hovedledningen. 

Ved søknad til kommunen kan abonnenten få fritak for årsgebyret når eiendommen fysisk frakobles 

kommunalt ledningsnett. Abonnementet opphører når melding om at anboringspunktet er plombert er 

mottatt. Ny tilknytning av eiendommen utløser ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Både 

frakobling og ny tilknytning forutsettes utført av kommunen for abonnentens kostnad. 

For eiendom som ikke brukes som bolig, og der avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn 

vannforbruket, kan avløpsgebyret beregnes ut fra målt avløpsmengde. 

Hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og 

vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommunen fastsette et tillegg til avløpsgebyret til dekning 

av merkostnadene. I slike tilfeller inngås det en separat avtale mellom kommunen og abonnenten. 

§ 9-8. Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag 

Abonnent har rett til reduksjon i gebyr (prisavslag) ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold 

av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnent har rett til redusert gebyr dersom ikke varslet 

avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. 

Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i 

vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Kommunen plikter å bidra til å avklare ansvarsforholdet. 

Generell anbefaling om koking som sikkerhetstiltak etter trykkfall på grunn av reparasjon, spyling, 

brannslokking mv., gir ikke gebyrreduksjon.  

Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke 

kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon. 

§ 9-9. Pålegg om utbedring 

Kommunen kan kreve dekket alle kostnader direkte forbundet med tiltak som følge av at abonnent har 

unnlatt å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens vannledning eller mangler ved 

avløpsanlegg eller sanitærutstyr.  

Ved omlegging eller utbedring av kommunale avløpsledninger kan kommunen kreve at eier av tilknyttet 

stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. 

Gebyrpliktig som unnlater å etterkomme pålegg om utbedring av lekkasjer som medfører forurensing 

kan ilegges tvangsmulkt etter forurensingslovens § 73. 
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§ 9-10. Ansvar for opplysninger om abonnement 

Abonnenten skal melde fra til kommunen om endringer i abonnementsforholdet. Inntil kommunen har 

mottatt melding og oppdatert abonnementsdata fra matrikkelen, skal abonnenten betale årsgebyr som 

tidligere. 

§ 9-11. Ansvar for gebyrene 

Abonnenten har ansvar for betaling av årsgebyret, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten 

eller annen regningsmottaker. 

Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. Gjelder slikt 

samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdevariabel del av 

gebyret i samsvar med sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller 

bindende vedtak i sameiet. 

Det er etter avtale med kommunen anledning til fellesfakturering av eiendommer med flere bo- eller 

bruksenheter, for eksempel seksjonerte leiligheter. 

§ 9-12. Retting av feil gebyrberegning 

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og 

differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt 

ikke. 

§ 10. Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmåler  

 

§ 10-1. Installasjon 

Kommunen bestemmer hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha, samt type, størrelse og 

plassering på vannmåleren. 

Kommunen skal godkjenne den som skal stå for installasjon og vedlikehold, samt eventuell flytting, 

bytting eller fjerning av måleren. 

Dersom eksisterende eiendom med vannmåler, blir oppdelt i nye eiendommer, skal hver av de nye 

eiendommene ha egen vannmåler. 

Abonnenter kan samarbeide om felles vannmåler der det vil være uforholdsmessig kostbart å installere 

egen måler for hver enhet. Årsgebyr fordeles på abonnentene etter reglene i § 9-11, 2. ledd. 
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Pålagt vannmåler for ny eiendom skal være installert senest når det gis brukstillatelse eller eiendommen 

tas i bruk, og for eksisterende eiendom når den tilknyttes. Unnlates dette, skal abonnenten for 

boligeiendom betale stipulert årsgebyr etter § 9-6. 

. 

For installasjon og bruk av vannmåler gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser. 

§ 10-2. Eierforhold og kostnader 

Ved installasjon av ny vannmåler skal kommunen stå som eier av denne og kommunen bestemmer type, 

plassering og størrelse. Kostnader for installasjon dekkes av abonnenten. 

For anskaffelse og vedlikehold av kommunalt eid vannmåler betales en årlig leie.  

Pris for leie av vannmåler fremkommer av gebyrregulativet. Blir en måler borte eller skadet, skal 

abonnenten omgående melde dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full 

erstatning for tap eller skade. 

§ 10-3. Avlesning av vannmåler 

Abonnenten skal lese av vannmåler så nær fastsatt tidspunkt for avregning som mulig og sende 

resultatet til kommunen innen fastsatt frist. Abonnenten kan etter nærmere beskrivelse i gebyrregulativ 

bli pålagt å lese av vannmåler flere ganger i løpet av et år. Unnlater abonnenten å foreta avlesing kan 

kommunen fastsette årsgebyret skjønnsmessig etter purring. Kommunen kan også selv foreta avlesing 

uten ytterligere varsel til abonnenten og kan kreve særskilt gebyr for dette. 

§ 10-4. Tilsyn og vedlikehold 

Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesning, tilsyn og vedlikehold. 

Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Abonnenten er også ansvarlig for å følge med på 

forbruksutviklingen, slik at lekkasjer eller feil oppdages snarest mulig. Blir en måler skadd eller går tapt, 

skal abonnenten straks melde fra til kommunen. Som skade regnes også at plombering av måler er brutt. 

Kommunen kan føre tilsyn med måler. Kontrollør fra kommunen skal legitimere seg uoppfordret. 

§ 10-5. Nøyaktighetskontroll 

Både kommunen og abonnenten kan kreve nøyaktighetskontroll av måleren. Dersom kontrollresultatet 

ligger utenfor feilmarginen etter § 10-6, utføres en justering, eventuelt utskiftning av vannmåleren, uten 

utgifter for abonnenten. Dersom abonnenten har krevd nøyaktighetskontroll og det ikke påvises feil 

utenfor feilmargin, betales omkostningene av abonnenten. 



Gebyrregulativ og betalingssatser 2020 – Frøya kommune   

 

49 

 

 

§ 10-6. Avregning ved feilmåling 

Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 5 % for høyt forbruk, har abonnenten krav på tilbakebetaling 

av for mye betalt årsavgift som følge av feilmålingen. Er plomberingen brutt, har abonnenten ikke krav 

på tilbakebetaling. 

Tilbakebetalingen regnes fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått. 

Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer dekkes ikke. 

Viser måleren mer enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling etter tilsvarende 

regler. 

§ 10-7. Utskifting og flytting 

Er målenøyaktigheten for dårlig, bestemmer kommunen om måleren skal justeres eller skiftes ut. Når 

vanlig levetid for en måler er nådd, kan kommunen bestemme at måleren skal skiftes ut helt eller delvis. 

Kommunen kan kreve flytting av måler som er plassert i strid med kommunens krav til plassering. 

Abonnenten bekoster slik flytting. 

§ 11. Innbetaling av årsgebyr 

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter panteloven § 6-1. Gebyrene kan kreves 

inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt. 

§ 11-1. Innbetaling 

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura.  

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto basert på fjorårets 

forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter. Dersom abonnentens vannforbruk 

har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet. Abonnenten 

skal varsles før slik endring finner sted. 

Faktura sendes til abonnent, eller til annen regningsmottaker etter avtale. 

Kombinasjonsbygg med felles måler som har avtalt med kommunen at de skal faktureres felles, 

faktureres via en eier/fester av eiendommen eller særskilt avtalt regningsmottaker. 

Årsgebyrene kreves inn over et antall terminer som fastsettes i gebyrregulativet. 
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§ 11-2. Manglende innbetaling 

Dersom årsgebyret ikke er betalt innen en måned etter at den gebyrpliktige har mottatt andre gangs 

varsel om innbetaling kan kommunen, når kommunelegen ikke motsetter seg det, stenge den 

kommunale vannforsyningen til eiendommen. 

Kommunen kan ilegge den gebyrpliktige et tilleggsgebyr i forbindelse med avstengning og påsetting av 

vannforsyningen. Tilleggsgebyret vil utgjøre kommunens faktiske kostnader med avstengning og 

påsetting av vannforsyningen. 

§ 12. Klage og omgjøring 

Det er ikke klageadgang på gebyrer som er fastsatt iht. kommunens gebyrregulativ, jamfør 

forvaltningslovens bestemmelser. 

Enkeltvedtak truffet i medhold av denne forskriften, kan påklages til særskilt klagenemnd, jamfør 

forvaltningsloven § 28 andre ledd. 

Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget. 

§ 13. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2020. 

Fra samme tid oppheves tidligere forskrifter vedrørende vann- og avløpsgebyr i Frøya kommune. 

 



Hei igjen Beathe – oversender som avtalt forslag til gebyrregulativet for Feiing 2020  - prisene holdes 

på samme kronebeløp som for 2019, altså ingen økning på feiing med begrunnelse i deflator. Bruk av 

fond dekker eventuelle underskudd på årsregnskap. Slik teksten står her nå er ikke fritidsboliger 

medtatt slik at teksten er tilpasset dagens vedtak i styret om at Frøya først tas med på fritidsboliger 

fra 01.01.2020. 

Dag Robert  

3.5.1 Feiing Eks.mva Inkl.mva 

 Årlig avgift for feiing og branntilsyn i bolig.  
Den dekker en feiing og et branntilsyn hvert 4 år. Feiehyppigheten blir 
vurdert av feieren avhengig sotmengde og pipebrannfare. Der det er 
behov for, eller ønske om oftere feiing blir dette en egen tilleggsavgift.  
Feieavgift utfaktureres 1 gang i året  

487,00 608,75 

 Avgift for ekstrafeiing, etter eget ønske eller pga. stor sotmengde  333,00 416,25 
 Feiing utenom rute – belastes pr. time 500,00 625,00 
 Fjerning av blanksot (fresing) faktureres etter medgått tid pr. påbegynt 

time 
500,00 625,00 

 Feiing av røykkanaler og skorsteiner knyttet til industrianlegg faktureres 
etter medgått tid pr. påbegynt time 
 

512,00 640,00 

 Kontroll av piper ved bruk av inspeksjonskamera faktureres etter 
medgått tid pr. påbegynt time 

512,00 640,00 

 

3.5.2 Feiing av kommunale fyrkjeler Eks.mva Inkl.mva 

 kontroll som er en måling av virkningsgrad og åpning for sjekk om 
feiebehov 

2 867,00 3 583,75 

 feiing der fysisk feiing blir utført etter måling og kontroll der det er 
behov 

3 441,00 4 301,25 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 19/2144    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

OMDISPONERING AV LÅNEMIDLER FRA OPPGRADERINGEN AV 

SVØMMEHALLEN  

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet omdisponerer deler av vedtatte låneramme, avsatt til oppgradering av 

kommunens svømmebasseng og garderober totalt 14 millioner kr til: 

 

- Ombygging av det gamle legekontorene i rådhuset til lokaler for BAM og kantine, 

intill 13 millioner kroner  

- Oppgradering av kommunens møterom, intill 1 millioner kroner 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Tilbud på oppgradering av møterom – fra ATEA 

Skisse, gml. legesenter 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunen har i investeringsbudsjettet for 2019 avsatt 16,5 millioner kr til oppgradering av 

kommunens badeanlegg og garderober. Hittil er det bruk ca. 2 millioner kr i prosjektet, i 

hovedsak til ny luftbehandligssystem og på prosjekteringskostnader. Noen flere kostnader, 

bl.a. for å reparere fliser vil være nødvendig for å sette svømmehallen tilbake i drift. Rådmann 

forventer at dette er klart til november. 

 

I forbindelse med arbeidet med å oppgradere kommunens svømmebasseng, har kommunen 

mottatt et innspill på at privat næringsliv kan være med å bygge et nytt badeland i stedet for 

en oppgradering av eksiterende badeanlegg. 

 

Rådmann har hatt et sonderingsmøte med næringsaktøren som kom med innspillet om 

badeland 27.08.19, og orienterte om dette til formannskapet den 03.09.019. 

 

Økonomireglementets punkt 5.2  

- «Formannskapet får fullmakt til å omdisponere mellom rammeområder og/eller 

mellom prosjekter, under forutsetning av at rammene og finansieringsplanen holdes» 

 



Formannskapet kan med hjemmel i dette reglementet omdisponere de avsatte midlene som er 

avsatt til oppgraderingen av svømmehallen. 

 

I økonomiplanen ligger oppgradering av det gamle legekontoret/helsesenteret i rådhuset inne i 

investeringsbudsjettet for 2020. Rådmann har også i forslag til økonomiplan 2020-2023 

foreslått å legge inn oppgradering av kommunens møterom i 2020 og 2021. Her er det et stort 

behov for å oppgradere AV systemene, samt pusse opp gulv, vegger, tak mm. 

 

 

Vurdering: 

 

Rådmann diskuterte sak om rehabilitering av svømmehall i formannskapet 03.09.19, og fikk 

der signaler om å gå videre med sonderingene med privat næringsliv om bygging av et 

badeland, og dermed avslutte utlyst anbudsproses som kommunen har for å oppgradere 

kommunens eksisterende badeanlegg. 

 

I denne forbindelse foreslår rådmann å omdisponere deler av lånemidlene som er avsatt til 

dette formålet med 13 millioner kr, til oppgradering av det gamle legekontorene i rådhuset, til 

lokaler for BAM og en kantine, i tråd med K-sak 117/17: 

 

 
 

Dette kan dermed tas ut av investeringsbudsjettet for 2020. Finansiering av et eventuelt 

badeland, vil anslagsvis være nødvendig om 2-3 år. 

 

I tillegg foreslår rådmann å avsette intill 1 million til oppgradering av rådhusets møterom, 

spesielt kommunestyresalen. Rådmann har innhentet et anbud for å oppgradere audio og 

video (AV) utstyret i rådhusets møterom, kommunestyresalen, møterom C, møterom A og 

ordførers kontor. Rådmann foreslår i tillegg å foreta en oppgradering av rommenes utseende 

der dette er nødvendig. Rådmannen foreslå å forsere dette prosjektet og foreslår nå å få dette 

gjort tidligere, forhåpentligvis innen 2019 for kommunestyresalen. 

 

 

 

 

 

 



Tilbudsgjennomgang – AV løsning  



Oppdatering etter møte 3. juli.

1. Tilbudet er nå oppdatert med to alternativer.
1. 12 mnd sw og hw-avtale Cisco. 36 mnd garanti for skjermer
2. 60 mnd sw og hw-avtale Cisco. 60 mnd garanti for skjermer

2. Vi vil oppdatere løsningen for kommunestyresal med riktig møbelrack før 
eventuell bestilling.

3. Før levering vil vi invitere til en workshop, hvor vi ser på funksjoner for 
automatisk mute etc for løsningen i kommunestyresalen.

4. Løsningsforslag UPS vil vi komme tilbake til. Skal en UPS dekke kun korte 
strømutfall? Oppgi gjerne krav til UPS.

5. Talerstol er eks logo.
6. 60 mnd rentefri leieavtale fra Cisco for løsning basert på Cisco teknologi. 

Forbehold om godkjenning ved bestillingstidspunkt.



12 mnd sw og hw-avtale for Cisco – 36 mnd garanti for skjermer

De neste foilene viser alternativet som ble gjennomgått i tilbudsgjennomgang 3. juli



Kommunestyresal – 12 mnd sw og hw-avtale for Cisco. 36 mnd garanti for skjermer

Varenummer Beskrivelse Antall Enhetspris Pris

CS-KITPRO-K9 Cisco Webex Room Kit Pro - Codec, Quad Cam, Touch 10 - GPL 1 118 404 118 404

CON-PSRN-CSKITPO9 PRTNR TP VID 8X5XNBD Room Kit Pro w ith Quad Camera and Touch1 13 205 13 205

PWR-CORD-EUR-B Pow er Cord for Europe 2m 10A 2

CAB-ETHRSHLD-10M Shielded cable for Ceiling Mic (10m), not plenum rated 2 297 594

CTS-MIC-CLNG-G2 Cisco TelePresence Ceiling Microphone Generation 2 2 5 900 11 801

CON-PSRN-CTSMICG2 PRTNR TP VID 8X5XNBDCisco TP Ceiling Mic Gen 2 2 845 1 690

CS-CPRO-RACKEARS Rackears for Cisco Spark Codec Pro 1

CAB-2HDMI-3M-GR CAB 3m GREY HDMI 2.0 1 234 234

CAB-ETH-1.5M-GR CAB 1.5 m/5 ft GREY ETHERNET 1 119 119

CAB-ETH-3M-GR CAB 3 m/10 ft GREY ETHERNET 1 119 119

CAB-ETH-5M-GR CAB 5 m/ 15 ft GREY ETHERNET 1 158 158

CAB-PRES-2HDMI-GR Presentation cable 8m GREY HDMI 1.4b (W/ REPEATER) 1 392 392

98BDL4150D/00 U-Line BDL9870EU - 98" Klasse 1 91 702 91 702

FW-75BZ35F                     Sony 75" LED 4K 1 22 236 22 236

UC-PZX9U Veggfeste for 98" 1 2 400 2 400

176445 Veggfeste for 75" 1 727 727

PLUS_STDC_WCH Catchbox Plus med ladeplate trådløs "kastemikrofon" 5 974

506615 Svanehals med receiver, antenne, table stand 2 9 584 19 168

506805 Lader for table stand inkl pow er 2 2 204 4 408

505980 Sennheiser:CHG 2 EU 2 1 423 2 845

505888 Sennheiser:SL HANDHELD SET DW-3-EU R 1 7 115 7 115

505977 Sennheiser:GA 4 3 344 1 031

505887 Sennheiser:SL HEADMIC SET DW-3-EU R 2 9 171 18 343

VXS8W Høyttaler 2 4 839 9 677

PA2120 Forsterker 2 5 336 10 671

YF1F1228B Rack, 1 meter, sort 1 7 023 7 023

35288 19" strømskinne (PDU-8S-2M-S) 1 278 278

LN-RAF-RMO-2U35-BL L19" Hylle 1 257 257

52688 HDMI 2 meter 6 46 274

PTSW100 Skurer 1 203 203

Tilbehør rack Tilbehør rack 1 2 143 2 143

5113950 Tilkoblingsboks. lokk for panel. vinklet. 2 109 217

5113947 Tilkoblingsboks. kappe for vegg 2 86 171

SE-CYB-FT-HDMI Tilkoblingspanel for boks HDMI 2 219 438

HD-TX-101-C-E HDMI over CATx Transmitter 3 2 089 6 266

HD-RX-101-C-E CATx Receiver 3 1 797 5 390

AT-UHD-EX-70-KIT 4K/UHD HDMI HDBaseT KIT w / PoE 2 770

HDMI-RING-9 HDMI-RING-9 - Adapter Ring DP, mini DP, USB-C, Lightning 2 1 080 2 160

116356 Mersive Solstice Pod Unlimited Enterprise, gen 3. 3år sw -avtale 1 15 056 15 056

talerstol Talerstol eik, elektrisk høydejusterbar, sort sokkel, uten logo 1 41 462 41 462

3200-N Gulvkanal 1 1 762 1 762

Bordbrønn Bordbrønn mini - for talerstol 1 2 955 2 955

FIXEDPINST AV TRH Installasjon - estimat 1 40 000 40 000

PROAVTRH Montasjemateriell og kabler 1 5 000 5 000

LØSNINGSKONFIGNORD LØSNINGSDESIGN 1 2 990 2 990

 

 

 

Totalt eks. mva: 471 082,91

Egnet rackskap velges ved bestilling, etter utregning av plassbehov
Talerstol er eks logo
UPS er ikke inkl



Kommunestyresal – teknisk skisse



Møterom C og A – Logitech Rally og HP Slice 36 mnd garanti for skjermer

Beskrivelse Antall Enhetspris Pris

Rally (kamera, 1 høyttaler, 1 mikrofon, bord hub og displayhub) 1 15 737 15 737

Monteringskit 1 1 650 1 650

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 for Skype Room Systems 1 15 365 15 365

HP VESA Plate - Skrivebordsmontering  1 320 320

4K/UHD HDMI HDBaseT KIT w / PoE 1 2 770 2 770

HDMI-RING-9 - Adapter Ring DP, mini DP, USB-C, Lightning 1 1 080 1 080

Gulvkanal 1 1 762 1 762

Bordbrønn 1 2 708 2 708

Kabelpose 1 825 825

1 stk 65" LED 1 10 535 10 535

PFW 6800 Fast skjermveggfeste 1 831 831

Installasjon - estimat 1 12 000 12 000

Montasjemateriell og kabler 1 2 000 2 000

LØSNINGSDESIGN 1 990 990

Totalt eks. mva: 68 572,76

Egnet for rom med 5 til 12 stoler



Møterom A – Cisco videosystem 12 mnd sw og hw-avtale for Cisco. 36 mnd garanti for skjermer

Egnet for rom med 5 til 12 stoler

Beskrivelse Antall Enhetspris Pris

Room Kit w ith integrated microphone, speakers and Touch 10 1 52 360 52 360

12 mnd sw  og hw -avtale Room Kit w ith integrated microphone speakers and Touch 10 PR1 6 743 6 743

Pow er Cord for Europe 2m 10A 1

Cisco Table Microphone w ith Jack plug 2 2 059 4 118

12 mnd hw -avtale PRTNR TP VID 8X5XNBD Cisco Table Microphone w ith Jack plug2 264 528

Extension cable for the table microphone 2 132 264

Presentation cable 8m GREY HDMI 1.4b (W/ REPEATER) 1 436 436

4K/UHD HDMI HDBaseT KIT w / PoE 1 2 770 2 770

HDMI-RING-9 - Adapter Ring DP, mini DP, USB-C, Lightning 1 1 080 1 080

Gulvkanal 1 1 321 1 321

Bordbrønn 1 2 031 2 031

Kabelpose 1 619 619

1 stk 85" LED 1 37 743 37 743

PFW 6800 Fast skjermveggfeste 1 831 831

Installasjon - estimat 1 14 000 14 000

Montasjemateriell og kabler 1 2 000 2 000

LØSNINGSDESIGN 1 990 990

Totalt eks. mva: 127 833,68



Ordførerens kontor/ små møterom 12 mnd sw og hw-avtale for Cisco. 36 mnd garanti for skjermer

Beskrivelse Antall Enhetspris Pris

Room Kit Mini w ith microphone array, speakers and Touch 10 1 26 356 26 356

PRTNR TP VID 8X5XNBD Room Kit Mini w ith microphone array, sp 1 1 510 1 510

Pow er Cord for Europe 2m 10A 1

Presentation cable 8m GREY HDMI 1.4b (W/ REPEATER) 1 436 436

USB C - USB A Cable, 4 meters long 1 260 260

Screen Mount Kit for the Room Kit Mini 1 788 788

4K/UHD HDMI HDBaseT KIT w / PoE 1 2 770 2 770

Video/audio sw itch - 2 x HDMI 1 2 305 2 305

HDMI-RING-9 - Adapter Ring DP, mini DP, USB-C, Lightning 1 1 080 1 080

Gulvkanal 1 1 762 1 762

Bordbrønn 1 2 708 2 708

Kabelpose 1 825 825

1 stk 65" LED 1 10 535 10 535

PFW 6800 Fast skjermveggfeste 1 831 831

Installasjon - estimat 1 12 000 12 000

Montasjemateriell og kabler 1 2 000 2 000

LØSNINGSDESIGN 1 990 990

Totalt eks. mva: 67 154,50

Egnet for rom med 2 til 5 stoler



Skisse – Ordførerens kontor/små møterom



De neste foilene gjengir samme løsning, men med 60 mnd garanti og 60 mnd sw og hw-avtale for Cisco

Obs!

Logitech Rally og HP Slice har ikke endret garanti.



Kommunestyresal – 60 mnd sw og hw-avtale for Cisco. 60 mnd garanti for skjermer

Beskrivelse Antall Enhetspris Pris
Cisco Webex Room Kit Pro - Codec, Quad Cam, Touch 10 -
GPL 1 118 404 118 404
PRTNR TP VID 8X5XNBD Room Kit Pro with Quad Camera 
and Touch 5 13 205 66 026

Power Cord for Europe 2m 10A 2

Shielded cable for Ceiling Mic (10m), not plenum rated 2 297 594

Cisco TelePresence Ceiling Microphone Generation 2 2 5 900 11 801

PRTNR TP VID 8X5XNBDCisco TP Ceiling Mic Gen 2 10 845 8 448

Rackears for Cisco Spark Codec Pro 1

CAB 3m GREY HDMI 2.0 1 234 234

CAB 1.5 m/5 ft GREY ETHERNET 1 119 119

CAB 3 m/10 ft GREY ETHERNET 1 119 119

CAB 5 m/ 15 ft GREY ETHERNET 1 158 158

Presentation cable 8m GREY HDMI 1.4b (W/ REPEATER) 1 392 392

U-Line BDL9870EU - 98" Klasse 1 91 702 91 702

Totalt 5 års garanti 1 4 875 4 875

75" LED 4K 1 22 236 22 236

Totalt 5 års garanti 1 1 838 1 838

Veggfeste for 98" 1 2 400 2 400

Veggfeste for 75" 1 727 727

Svanehals med receiver, antenne, table stand 2 9 584 19 168

Lader for table stand inkl power 2 2 204 4 408

Sennheiser:CHG 2 EU 2 1 423 2 845

Sennheiser:SL HANDHELD SET DW-3-EU R 1 7 115 7 115

Sennheiser:GA 4 3 344 1 031

Sennheiser:SL HEADMIC SET DW-3-EU R 2 9 171 18 343

Høyttaler 2 4 839 9 677

Forsterker 2 5 336 10 671

Rack, 1 meter, sort* 1 7 023 7 023

19" strømskinne (PDU-8S-2M-S) 1 278 278

L19" Hylle 1 257 257

HDMI 2 meter 6 46 274

Skurer 1 203 203

Tilbehør rack 1 2 143 2 143

Tilkoblingsboks. lokk for panel. vinklet. 2 109 217

Tilkoblingsboks. kappe for vegg 2 86 171

Tilkoblingspanel for boks HDMI 2 219 438

HDMI over CATx Transmitter 3 2 089 6 266

CATx Receiver 3 1 797 5 390

HDMI-RING-9 - Adapter Ring DP, mini DP, USB-C, Lightning 2 1 080 2 160

Mersive Solstice Pod Unlimited Enterprise, gen 3. 3år sw-avtale 1 15 056 15 056

Talerstol eik, elektrisk høydejusterbar, sort sokkel, uten logo 1 41 462 41 462

Gulvkanal 1 1 762 1 762

Bordbrønn mini - for talerstol 1 2 955 2 955

Installasjon - estimat 1 40 000 40 000

Montasjemateriell og kabler 1 5 000 5 000

LØSNINGSDESIGN 1 2 990 2 990

Totalt eks. 
mva: 537 375

5 års rentefri leieavtale basert på Cisco Easy Lease kr 8957,- pr mnd  
Egnet rackskap velges ved bestilling, etter utregning av plassbehov
Talerstol er eks logo
UPS er ikke inkl



Kommunestyresal – teknisk skisse



Møterom A – Cisco videosystem 60 mnd sw og hw-avtale for Cisco. 60 mnd garanti for skjermer

Egnet for rom med 5 til 13 stoler

Beskrivelse Antall Enhetspris Pris

Room Kit with integrated microphone, speakers and Touch 10 1 52 360 52 360
12 mnd sw og hw-avtale Room Kit with integrated microphone 
speakers and Touch 10 PR 5 6 743 33 713

Power Cord for Europe 2m 10A 1

Cisco Table Microphone with Jack plug 2 2 059 4 118
12 mnd hw-avtale PRTNR TP VID 8X5XNBD Cisco Table 
Microphone with Jack plug 10 264 2 640

Extension cable for the table microphone 2 132 264

Presentation cable 8m GREY HDMI 1.4b (W/ REPEATER) 1 436 436

4K/UHD HDMI HDBaseT KIT w/ PoE 1 2 770 2 770

HDMI-RING-9 - Adapter Ring DP, mini DP, USB-C, Lightning 1 1 080 1 080

Gulvkanal 1 1 321 1 321

Bordbrønn 1 2 031 2 031

Kabelpose 1 619 619

Video/audio switch - 2 x HDMI 1 2 305 2 305

1 stk 86" LED 1 31 960 31 960

1 2 363 2 363

PFW 6800 Fast skjermveggfeste 1 831 831

Installasjon - estimat 1 14 000 14 000

Montasjemateriell og kabler 1 2 000 2 000

LØSNINGSDESIGN 1 990 990

Totalt eks. 
mva: 155 801

5 års rentefri leieavtale basert på Cisco Easy Lease kr 2597,- pr mnd  



Ordførerens kontor/ små møterom 60 mnd sw og hw-avtale for Cisco. 60 mnd garanti for skjermer

Egnet for rom med 2 til 5 stoler

Beskrivelse Antall Enhetspris Pris

Room Kit Mini with microphone array, speakers and Touch 10 1 26 356 26 356
PRTNR TP VID 8X5XNBD Room Kit Mini with microphone 
array, sp 5 1 510 7 550

Power Cord for Europe 2m 10A 1

Presentation cable 8m GREY HDMI 1.4b (W/ REPEATER) 1 436 436

USB C - USB A Cable, 4 meters long 1 260 260

Screen Mount Kit for the Room Kit Mini 1 788 788

4K/UHD HDMI HDBaseT KIT w/ PoE 1 2 770 2 770

Video/audio switch - 2 x HDMI 1 2 305 2 305

HDMI-RING-9 - Adapter Ring DP, mini DP, USB-C, Lightning 1 1 080 1 080

Gulvkanal 1 1 762 1 762

Bordbrønn 1 2 708 2 708

Kabelpose 1 825 825

1 stk 65" LED 1 10 535 10 535

PFW 6800 Fast skjermveggfeste 1 831 831

Installasjon - estimat 1 12 000 12 000

Montasjemateriell og kabler 1 2 000 2 000

LØSNINGSDESIGN 1 990 990

Totalt eks. 
mva: 73 195

5 års rentefri leieavtale basert på Cisco Easy Lease kr 1220,- pr mnd  



Skisse – Ordførerens kontor/små møterom



Møterom C og A – Logitech Rally og HP Slice 2 års garanti for Rally – 3 

års garanti for HP Slice - 60 mnd garanti for skjerm

Egnet for rom med 5 til 12 stoler

Beskrivelse Antall Enhetspris Pris
Rally (kamera, 2 høyttalere,2 mikrofoner, bord hub og 
displayhub) 1 15 398 15 398

Monteringskit 1 1 650 1 650

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 for Skype Room Systems 1 14 539 14 539

HP VESA Plate - Skrivebordsmontering 1 320 320

4K/UHD HDMI HDBaseT KIT w/ PoE 1 2 770 2 770

HDMI-RING-9 - Adapter Ring DP, mini DP, USB-C, Lightning 1 1 080 1 080

Gulvkanal 1 1 762 1 762

Bordbrønn 1 2 708 2 708

Kabelpose 1 825 825

Video/audio switch - 2 x HDMI 1 2 305 2 305

65" LED Monitor 1 9 724 9 724

Totalt 5 års garanti 1 919 919

PFW 6800 Fast skjermveggfeste 1 831 831

Installasjon - estimat 1 14 000 14 000

Montasjemateriell og kabler 1 3 000 3 000

LØSNINGSDESIGN 1 990 990

Totalt eks. 
mva: 72 821

5 års leieavtale kr 1400,- pr mnd (ordinær rente)  



Betingelser / Leieavtale

Leieavtalepriser er oppgitt eks forsikring
Installasjonspriser er oppgitt eks reise/diettkostnader.
Arbeid innenfor området strøm og datanettverk er inkludert i 
installasjonsestimat.
Forbehold om prisendringer inntil avtale foreligger.



Videotjenester

Registrering av videosystem i Atea Anywhere kr 399,- pr mnd

Felles VMR kr 1.100,- pr mnd

Etablering kr 2.500,- pr tjeneste.



Kundeinstallasjoner – 98» skjerm / talerstol



Videokonferanseløsninger

Samhandling i møterom



Litt om Cisco

https://www.youtube.com/watch?v=fw68giBkbM4



Kvalitet – tvers igjennom



R o m syste m e r

Cisco Room 70D G2Cisco Room 70S G2Cisco Room 55Cisco Room 55

Cisco Room Kit PlusCisco Room Kit

Cisco SX10
NEW NEW

Room Kit Pro

Nyhet Nyhet Nyhet

Nyhet

Cisco Room Kit
mini

Cisco Webex Share



Cisco Proximity

• Proximity er innebygd i alle Cisco 
videosystem. Forutsetter at 
nettbrett/telefon og videosystem er 
tilknyttet samme nettverk (eller 
åpnet mellom).

• Se presentasjon som vises i 
videokonferansen på ditt nettbrett 
eller mobiltelefon.

• Send presentasjon til skjermene via 
kodek fra din PC eller Mac.

• Teknologi 
• Intelligent Proximity

• Ultralyd
• Wlan/lan



Room Kit Plus
Spark Room Kit Plus – Komplett 4k videosystem for små/mellomstore møterom

-Room Kit med kamera, inntil 3 stk bordmikrofoner, høyttaler i planke
Inntil 2 skjermer.
SpeakerTrack
83° horisontal hovedkamera
3 stk telelinser hver med 50°
Inntil 18 personer i møterom



Room Kit

Room Kit – Komplett 4k videosystem for små/mellomstore møterom

-Room Kit med kamera, inntil 2 stk bordmikrofoner, høyttaler i planke
Inntill 2 skjermer
Speaker track
Kamera
83° horisontal
51.5° vertikal
4-10 personer i møterom



Room Kit Mini

Spark Room Kit – Komplett 4k videosystem for små/mellomstore møterom

-Room Kit med kamera, inntil 1 stk bordmikrofon, høyttaler i planke
Støtte for 1 skjerm
Speaker track
120° kamera
1-5 personer i møterom/stillerom



Room Kit Plus



Videokonferanse og styring av større rom





Room Kit Pro
Spark Room Kit Pro – Komplett 4k videosystem for store møterom/auditorium

-Støtte for flere kamera, inntil 8 stk bordmikrofoner, høyttaler i planke
Inntil 3 skjermer med individuell layout.
SpeakerTrack
Presenter Tracking
8 stk HDMI-innganger



WebexBoard 70»



Room Kit Plus 



RoomKit



Møterom Dora



Allmøter, undervisng, kurs



Mikrofonløsning for tak



Atea An ywhere - Funksjoner

Atea Anywhere

Cisco Jabber

CHAT / PRESENCE Voice VIDEO

Contact
Center

Sentralbord

Legacy støtte
for eldre

endepunkter

E-læring

Recording &
streaming

Interop GW
S4B/Lync

Vituelle
møterom

Video
Endepunkter

&
IP telefoner

Nye tjenester

PSTN Cloud
connector

S4B

Globale
tjenester

Cisco Spark



• Ring
• Video
• Delepresentasjon
• Fellesmøtebooking

Sømløst samspill mellom ulike løsninger



Anywhere

Atea Anywhere VMR



Atea VMR – enkel booking av møtet (trad løsning)

• Gjelder personlige VMR
• En knapp for booking av møte i Outlook

• Pin kode



Dynamisk VMR – integrert med Office 365 – lanseres november 2018



Du vet alltid hvem som er med i møtet



• Legge til deltakere
• Låse konferansen
• Mute enkeltdeltakere 
• Mute alle deltakere
• Koble fra alle deltakere

• Starte video
• Starte talesamtale
• Dele presentasjon
• Se en delt presentasjon
• Legge på

Web-innlogging i det virtuelle møterommet







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 150  

Arkivsaksnr.: 19/2157    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2020  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet vedtar følgende intensjonsvedtak for investeringsbudsjettet for 

økonomiplanen 2020 – 2023  

 2020 2021 2022 2023 

Sum Rådmann - fellestjenester            33 600               7 500               4 600               1 000  

Sum Brann              1 100                      -                        -                        -    

Sum Helse og mestring                  100               5 000               5 000                      -    

Sum Kultur og idrett              1 220                   450                      -                        -    

Sum Forvaltning              1 050                   150                      -                        -    

Sum Drift og kommunalteknikk 
(DKT) 

           32 312               5 500               9 350               2 000  

SUM Den norske kirke (DNK)                     -                     870                   310                   500  

Sum Vann og avløp (VA)            43 340             37 200             22 900             28 500  

     

Sum investeringer            112 722             56 670             42 160             32 000  

     

Sum selvkost utenom VA 23 000              8 000               8 000                      -    

Morgendagens omsorg (MO)            27 500     

Sum øvrige investeringer uten 
VA og MO 

           18 882             11 470             11 260               3 500  

Sum VA            43 340             37 200             22 900             28 500  

Sum investeringer  112 722             56 670             42 160             32 000  

 

 

 

 

Vedlegg: 

Investeringsskjema 1 - 37 

 

 

Saksopplysninger:   



Rådmannens forslag til investeringer for Frøya kommune i kommende planperiode er 

prioritert ut fra innspill fra kommunens virksomheter, og legges her frem innenfor 

handlingsregelen vedtatt i K-sak 105/17. For 2020 er handlingsregelen på ca. 27,1 millioner kr 

for investeringer unntatt selvkost. 

 

Rådmann foreslår følgende investeringstiltak for økonomiplanperioden 2020 – 2023 

 

 2020 2021 2022 2023 Vedlegg 

Fellestjenester      

Påkostning kommunale leiligheter         600           600   1 

Krisebolig      1 500     2 

Digitalisering      1 000       1 000       1 000       1 000  3 

      

Morgendagens omsorg    27 500      

Rekrutteringsleilighet      3 000       3 000       3 000    

Ombygging gamle helsesenter       3 500     

Brann      

Arbeidskjeledresser, lettere 
utrykningstøy 

        100     4 

Brannbil      1 000     5 

Helse og mestring      

Grillhytte         100     6 

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

      5 000     

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

       5 000    

Kultur og idrett      

Innkjøp av LED-skjerm på scenen i 
Storsalen 

        450          450    7 

Kulturvern: merking og informasjon         120     8 

Opplevelsessenteret i Frøya kulturhus         250     9 

Utstilling og formidling         100     10 

Spesialisert utstyr for kurs- og 
konferansevirksomhet og paneldebatt  

        100     11 

Gjøre bygdetunet funksjonelt         200      

Teknisk Forvaltning      

Hurtigladestasjon for el-bil         900     12 

Digitalisering av planarkiv         150          150    13 

Teknisk drift       

Investeringer - anleggsutstyr      2 000       1 500       1 500       1 500  14 

Næringsarealer – Uttian  
(Behandles i egen sak) 

20 000     

Sistranda skole, utskifting av 
varmepumper på tak 

     3 000     15 



 
Utbedring av bygningen for 
Anleggsavdelingen på Nabeita  

      
3 512  

    
16 

Rehabilitering av Rådhus      1 800     17 

Mausund oppvekstsenter        3 000    

Infrastruktur sentrumsområde         500      

Trafikksikkerhetstiltak         500          500          500          500   

Kommunale veier      1 000       2 000     

Kommunale kaier og bruer       1 500       1 500    

Varmesentral Mausund oppvekstsenter         2 850    

VA      

Rørspylehenger         540     18 

Nytt høydebasseng Bergheia      7 000     19 

Nytt høydebasseng Sistranda - 
tilleggsbevilgning 

     9 000     20 

Overvannsproblemer-Sistranda og 
Hamarvik  

      1 200    21 

Opprydding spredt avløp Måsøval       2 500    22 

Opprydding spredt avløp Sandvika       2 500    23 

Opprydding spredt avløp Valen      2 500     24 

Overtakelse Hamarvik vannverk      1 000     25 

Nytt renseanlegg avløp for Sistranda-
Hamarvik 

   22 000     14 000       5 000   26 

Sanering og utvidelse avløpsanlegg 
Nesset   

         500       6 000       6 500  27 

Sanering og utvidelse avløpsanlegg Dyrvik           500       7 500  28 

Sanering og oppgradering avløpsanlegg 
Dyrøya  

          500       4 500  29 

Sanering og utvidelse avløpsanlegg 
Mausund 1 

          400       3 600  30 

Sanering og utvidelse avløpsanlegg 
Mausund 2  

           400  31 

Vannforsyning Sistranda-Nordskaget     10 000    32 

Avløpsanlegg Flatval 1 og 2          500       4 500   33 

Innkjøp vannmålere         500       1 500       1 500       1 500  34 

Utskifting av lavtrykks PVS-ledninger       2 200       2 200       2 200  35 

Løpende investering kommunale avløp       1 500       1 500       1 500  36 

Oppgradering/utskifting av vannkummer          800          800          800          800  37 

Den norske Kirke      

Orgel Sletta kirke      

Universell utforming Hallaren kirke          870     

Universell utforming Titran kapell           310    

Universell utforming Sula kapell             500   

      

SUM    112 722     56 670     42 160     32 000   

 

 



 

Vurdering: 

Rådmann foreslår et investeringsbudsjett på 18,9 millioner kr unntatt selvkost. Dette som en 

følge av at midlene i forbindelse med rehabiliteringen av svømmehallen omprioriteres til 

rehabilitering av gamle legekontoret i rådhuset. Det er også erfaringsmessig en fordel at 

kommunen har en reserve for prosjekter som kommer til i løpet av året.  

 

Rådmann foreslår i tillegg et investeringsbudsjett for VA området på 43,3 millioner kr. I 

tillegg er det lagt inn for opparbeidelse av Uttian næringsområdet, som behandles i eget 

vedtak i formannskapet 17.09.19 

 

Investeringsbudsjettet for «Morgendagens omsorg» vil bli behandlet i egen sak, da det 

faktiske kapitalbehovet for 2020 enda er uklart. Rådmann 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 (omsorgsboliger). 

 

 

 

 

 



 

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 

Kommunale boliger 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 
Flere av utleieboligene våre trenger oppgradering. Vi mener dette går ut over ordinært 

drift/vedlikeholdsbudsjett.  
 

Rabbastien 8b 

I forbindelse med bygging av prosjekt «Harde boliger», blir denne boligen ledig. 

 

Vurdering: Denne boligen vil trenge vesentlig rehabilitering for å kunne leies ut igjen. Sparkling/maling av 

alle overflater, nytt kjøkken og nytt bad. Bør inn i budsjett for 2020 

 

Innvestering: 350.000 

 

Nordfrøyveien 395 

Boligen ble i utgangspunktet kjøpt for å sikre kommunen tilgang til dette arealet. Men, boligen er også et 
attraktivt utleieobjekt. Den blir i dag benyttet av flykningetjenesten. 

 

Vurdering: Om boligen fortsatt skal brukes til utleie, bør bad i kjeller settes i stand. Det kan i dag ikke 

benyttes på grunn av lekkasjer. Det elektriske anlegget er også svært datert. Det er behov for varmepumpe. 

Bør inn i budsjett for 2020 

 

Innvestering 250.000 

 

 

Rabbafeltet 4a-d 

Rekkehuset blir tildelt av inntaksteam PLO, og benyttet til eldre med lavt omsorgsbehov, men behov for en 
mer tilpasset og sentral bolig. Huset var opprinnelig brukt til rekrutteringsbolig. 

 

Vurdering: Boligene vil ligge nært det nye helsehuset, og vil være attraktive som omsorgsboliger. 

Boligmassen har oppnådd en viss alder, og det bør vurderes å skifte vinduer/balkongdør. Kjøkken og bad 

begynner også å bli datert i to av leilighetene. Husleie kan justeres for å forsvare  lånopptak. Vurderes i 

fireårsperioden 

 

Innvestering: 400.000 

 

Nordhammarveien 72 

Oppført som eldrebolig i umiddelbar nærhet til sykehjemmet. 

 
Vurdering: Det er gjort noen utbedringer de siste årene blant annet på bad. Litt usikkert hvordan boligen vil 

benyttes når nytt helsehus er bygd. Noen av leilighetene har fått nytt kjøkken. Vi har fått forespørsler fra 

beboere om oppdatering av særlig kjøkken (3 stk). Vurderes i fireårsperioden 

 

Innvestering: 200.000 



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 

 

Krisebolig 

Flere virksomheter savner tilgangen til en krisebolig. Boligkontoret forsøker gjennom fleksible ordninger å 

skaffe bolig når det trengs. Likevel, kan vi ikke sørge for bolig på dagen. 

 
Vurdering: En krisebolig vil i store deler av året stå tom slik at lånopptak ikke kan betjenes av husleie. Det 

bør vurderes nøye om et slikt prosjekt er samfunnsnyttig nok, ut fra pris. Tildeling bør også ligge til 

tjenestene. Størst pågang har vi hatt fra NAV, flykningetjenesten og barnevern. 

 

Innvestering: Litt avhengig av hva kommune legger seg på bør en her bygge en mindre, og svært nøktern 

bolig. Kanskje kan det være nyttig å tenke mot den boligen kommunen bygde på Perstua – 1.500.000 

 
 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

Rabbastien 8b 350.000    

Nordfrøyveien 395 250.000    

Rabbafeltet 4a-d   400.000  

Nordhammarveien 72   200.000  

Krisebolig 1.500.000    

     

 

 

 

Dato:  25.05.19 



 

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 

Kommunale boliger 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 
Flere av utleieboligene våre trenger oppgradering. Vi mener dette går ut over ordinært 

drift/vedlikeholdsbudsjett.  
 

Rabbastien 8b 

I forbindelse med bygging av prosjekt «Harde boliger», blir denne boligen ledig. 

 

Vurdering: Denne boligen vil trenge vesentlig rehabilitering for å kunne leies ut igjen. Sparkling/maling av 

alle overflater, nytt kjøkken og nytt bad. Bør inn i budsjett for 2020 

 

Innvestering: 350.000 

 

Nordfrøyveien 395 

Boligen ble i utgangspunktet kjøpt for å sikre kommunen tilgang til dette arealet. Men, boligen er også et 
attraktivt utleieobjekt. Den blir i dag benyttet av flykningetjenesten. 

 

Vurdering: Om boligen fortsatt skal brukes til utleie, bør bad i kjeller settes i stand. Det kan i dag ikke 

benyttes på grunn av lekkasjer. Det elektriske anlegget er også svært datert. Det er behov for varmepumpe. 

Bør inn i budsjett for 2020 

 

Innvestering 250.000 

 

 

Rabbafeltet 4a-d 

Rekkehuset blir tildelt av inntaksteam PLO, og benyttet til eldre med lavt omsorgsbehov, men behov for en 
mer tilpasset og sentral bolig. Huset var opprinnelig brukt til rekrutteringsbolig. 

 

Vurdering: Boligene vil ligge nært det nye helsehuset, og vil være attraktive som omsorgsboliger. 

Boligmassen har oppnådd en viss alder, og det bør vurderes å skifte vinduer/balkongdør. Kjøkken og bad 

begynner også å bli datert i to av leilighetene. Husleie kan justeres for å forsvare  lånopptak. Vurderes i 

fireårsperioden 

 

Innvestering: 400.000 

 

Nordhammarveien 72 

Oppført som eldrebolig i umiddelbar nærhet til sykehjemmet. 

 
Vurdering: Det er gjort noen utbedringer de siste årene blant annet på bad. Litt usikkert hvordan boligen vil 

benyttes når nytt helsehus er bygd. Noen av leilighetene har fått nytt kjøkken. Vi har fått forespørsler fra 

beboere om oppdatering av særlig kjøkken (3 stk). Vurderes i fireårsperioden 

 

Innvestering: 200.000 



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 

 

Krisebolig 

Flere virksomheter savner tilgangen til en krisebolig. Boligkontoret forsøker gjennom fleksible ordninger å 

skaffe bolig når det trengs. Likevel, kan vi ikke sørge for bolig på dagen. 

 
Vurdering: En krisebolig vil i store deler av året stå tom slik at lånopptak ikke kan betjenes av husleie. Det 

bør vurderes nøye om et slikt prosjekt er samfunnsnyttig nok, ut fra pris. Tildeling bør også ligge til 

tjenestene. Størst pågang har vi hatt fra NAV, flykningetjenesten og barnevern. 

 

Innvestering: Litt avhengig av hva kommune legger seg på bør en her bygge en mindre, og svært nøktern 

bolig. Kanskje kan det være nyttig å tenke mot den boligen kommunen bygde på Perstua – 1.500.000 

 
 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

Rabbastien 8b 350.000    

Nordfrøyveien 395 250.000    

Rabbafeltet 4a-d   400.000  

Nordhammarveien 72   200.000  

Krisebolig 1.500.000    

     

 

 

 

Dato:  25.05.19 



 

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 

Digitalisering 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Det er stadig økende krav og ønsker om at tjenester digitaliseres både nasjonalt og lokalt. 
Digitalisering og digital transformasjon av tjenester krever ressurser både personellmessig, men 
ikke minst også økonomisk. 
Man må endre rutiner, legge inn integrasjoner, skifte ut systemer og sist men ikke minst må man i 
enkelte tilfeller anskaffe helt nye systemer. Alt dette koster. 
 
Frøya kommune har sagt gjennom vedtak i kommunestyret at de følger samhandlingsstrategien 
for digitalisering i Trøndelag. Denne forplikter. Frøya kommune bør da sette av ressurser og ikke 
minst økonomiske midler i hele økonomiplanperioden for å kunne gjøre de løftene som kreves for 
å digitalisere tjenester i samme takt som resten av Trøndelag. 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

Digitalisering 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

     

 

 

 

Dato: 23.05.19 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2020 

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Virksomhet: Brann & Redning 
Navn leder: Arvid  Hammernes 

 

Tittel på investering 

Arbeidskjeledresser, lettere utrykningstøy 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Arbeidskjeledressene/det lette utrykningstøyet som brannmannskapene har i dag er svært gamle 
og utslitt. De fleste er kasserte. Brannmannskapene rykker nå ut på alle typer hendelser i 
røykdykkerbekledning. Dette er bekledning lite eller uegnet til innsats i mange av hendelsene vi 
rykker ut til , som f.eks. brann i terreng, ulike typer akutt forurensing og de fleste av 
helseoppdragene. Det medfører også unødig slitasje og skader på røykdykkerbekledningen, 
røykdykkerbekledning er vesentlig dyrere å erstatte enn lettere innsatsbekledning. Selv reparasjon 
av røykdykkerbekledning hos spesialfirma er svært dyrt.  
 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

Arbeidskjeledresser, lettere 

utrykningstøy 

100 000,-    

     

 

 

 

Dato: 07.05.2019 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2020 

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Virksomhet: Brann & Redning 
Navn leder: Arvid  Hammernes 

 

Tittel på investering 

Brannbil 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Den ene av våre to hovedbiler (D.1.2) ved stasjon Sistranda er en lastebil 1990 modell og har 
tekniske utfordringer og mangler som er økende, og vil ha stor kostnad å utbedre.  Disse manglene 
er blant annet olje og vannlekkasjer fra motor, samt mangler ved sikkerhetsinnretninger for 
mannskapene. Da vi nå har fått på plass tankvogn er det hensiktsmessig å erstatte denne eldre 
lastebilen/D.1.2 med en ny/nyere brukt mindre framskutt enhet med lavere førerkortklasse, lik 
den Nordskag brannstasjon har. Ny bil må utstyres med et slokkeanlegg for framskutt bruk, og 
hengerfeste for utkjøring av beredskapshenger og båthenger.   

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

Brannbil 1 000 000,-    

     

 

 

 

Dato: 07.05.2019 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2020 

Økonomiplan med handlingsprogram 2020– 2023 
 

Virksomhet: Bo-, aktivitet- og miljøtjeneste 
Navn leder: Berit Gulbrandsen 

 

Tittel på investering 

Grillhytte 
 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

 

Virksomhet BAM – Grillhytte. 
Dette er et tiltak som gjelder alle beboere og brukere av tjenesten i virksomheten på dagtid og 
kveldstid, helg og høytid. 
Tiltaket vil gi/skape-  et positivt og etterlengtet samlingspunkt utenfor boligen for å etablere 
sosialt samvær som gir positive hverdagsopplevelser gjennom alle årstidene. Å være ute, samles 
rundt et bål, være i andre omgivelser har stor betydning for hverdagsgleden og livskvaliteten til 
den enkelte.  
 
Ønsker at grillhytten skal stå på området utenfor Sistranda avlastning/ Herredhuset, der det er 
nærhet til bofelleskapene og dagsenteret skal også blir plassert der. Kostnaden er medregnet 
grunnarbeid og kjøp av grillhyttemodul. 
 

 
 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

     

Virksomheten BAM 

Grillhytte  

 

100 000,- 

   

     

 

 

 

Dato: 24.05.19 



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019 

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: Kultur og idrett 
Navn leder: Marit W. Norborg 
 

Tittel på investering 

Innkjøp av LED-skjerm på scenen i Storsalen 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Storskjerm i bakkant av scenen er svært anvendelig til scenografi i teater, musikal, film og konsert-
sammenheng. Dessuten er dette mobilt utstyr som kan leies ut, med svært gode leieinntekter. 
Dagens utstyr som er prosjektor og lerret har vist seg å ikke fungere i hele tatt, pga. av problemene 
med motlys fra frontlysene i salen. Prosjektor og lerret er kun egnet til kurs/seminar-virksomhet 
(som det også er beregnet for). Kulturhuset ønsker sterkt å gå til innkjøp av LED-skjerm i storsalen 
fordi det vil styrke kvaliteten betraktelig på våre lokale produksjoner, samt at vi slipper å leie inn 
dette utstyret når det kreves (det koster 60-70 000,- å leie slikt utstyr).  
 
Slikt utstyr har en totalkostnad på i underkant av 1 million kroner. Men LED-storskjerm består av 
flere små led-skjermer som monteres sammen til 1 stor skjerm. Derfor kan investeringen tas over 
f.eks. 2 år – ved at vi kjøper inn skjermer til en bestemt størrelse det første året, så bygger vi på 
størrelsen i år 2. Kulturhuset håper at en slik investering blir prioritert, fordi det vil gi en fantastisk 
kvalitetsheving for publikummet i storsalen. 
 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2021 2022 2023 

Innkjøp av LED-skjerm på scenen i 

Storsalen 

450 000 450 000   

     

 

 

 

Dato: 24.05.2019 



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2020 

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Virksomhet: kultur og idrett 
Navn leder: Marit W Nordborg 

 

Tittel på investering 

Kulturvern: merking og informasjon 

 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 
 

Viser til Frøya kommunes Handlingsplan for museum og kulturvern, samt kulturplan (2014 – 19) og 
kommuneplanens samfunnsdel. Den nedsatte arbeidsgruppa for museum og kulturvern 
(interessegruppe) jobber med planer for merking og skilting av kulturminner i kommunen. Skiltene 
skal inneholde en informativ beskrivelse av de ulike serverdighetene, på ulike språk, med den 
hensikt å gi de besøkende kunnskapsbaserte opplevelser. Dette er en del av Kul-min prosjektet, og 
annen type skilting av informativ art.  

 
 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Blåskilt – standardiserte skilt som 

forteller historien der det hendte i korte 

trekk 

60 000    

Informasjonstavler m QR-kode 60 000    

 120 000    

 

   Dato: 22.05.2019 



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019 

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: Kultur & Idrett 
Navn leder: Marit W. Norborg 
 

Tittel på investering 

Opplevelsessenteret i Frøya kulturhus 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Opplevelsessenteret i Frøya kulturhus er bokstavelig talt nede for telling, og trenger sårt en 

akutt oppgradering for å møte de kravene man har til opplevelsessenteret.  

 

Pris på akutt service, basert på tilstandsrapport: 

Pris er basert på tilstandsrapport fra 2017: 120 000,- inkl. mva. 

Pris på 2 skjermer, ødelagt i 2019: Ca. 60 000,- inkl. mva. 

Pris på supportavtale per år (telefonsupport + 1 service): Ca. 50 000,- inkl.mva. 

Uventede kostnader på defekt utstyr per. år: 20 000,- inkl. mva. 

Totalt: 250 000,- inkl. mva. for 2019 
 
 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Opplevelsessenteret Frøya kulturhus 250 000    

     

 

 

 

Dato: 24.05.2019  



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2021 
 

Virksomhet: Kultur og Næring 
Navn leder: Marit W. Norborg 
 

Tittel på investering 

Utstilling og formidling 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Frøya kulturhus ønsker å investere i gallerivegger og glassmonter til utstillinger av kunst og 
museumsgjenstander i foaje. Kulturhuset har i dag ingen mulighet til å legge til rette for denne 
typen virksomhet, og det ønsker vi sterkt å endre på. Frøya kommune har mange 
turistattraksjoner i form av gjenstander, som kulturhuset ønsker å vise frem, i form av ulike 
temautstillinger. Kulturhuset har videre mange henvendelser fra lokale og eksterne kunstnere som 
ønsker å stille ut sine arbeider. En etablering av slik virksomhet vil gi økt publikumsbesøk i 
kulturhuset. 
 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Gallerivegger 80 000,-    

Glassmonter 20 000,-    

TOTALT: 100 000,-    

 

 

 

Dato: 24.05.2019 



 

Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019  

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2021 
 

Virksomhet: Kultur og Næring 
Navn leder: Marit W. Norborg 
 

Tittel på investering 

Spesialisert utstyr for kurs- og konferansevirksomhet og paneldebatt m.m. 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Frøya kulturhus ønsker å møte de stadig økende krav og behov fra bl.a. næringslivet, når det 
gjelder utstyr og logistikk på kurs- og konferanse arrangementer. Kulturhuset har god dialog med 
våre kunder, og får jevnlig innspill på utstyr som de mener vi må tilby for å bli mer attraktive som 
arena for denne typen arrangementer. Vi har vurdert en rekke innspill, og ønsker å gjøre følgende 
investeringer: 
 
 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Skriveunderlag – til konferansedeltagere 

som sitter i amfi. 300 stk. 

30 000    

Talerstoler til paneldebatt – 12 stk. 24 000,-    

Stå-bord til diskusjon/kafe-diskusjon, og 

konserter 

12 stk. 

24 000,-    

Batterilamper til borddekking ved 

selskap, kurs- og konferanser 40 stk. 

22 000,-    

TOTALT: 100 000,-    

 

 

 

Dato: 24.05.2019 



 
Investeringsbudsjett 2019 

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: 
Navn leder: Kitt Hansen 

 

Tittel på investering 

Hurtigladestasjon for el-bil 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 
Etablering av hurtigladestasjon for el-bil på Sistranda. 
 
Gjøre elbilen til reelt alternativ for flere, samt bidra til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren ved 
å legge til rette for varige markedsendringer innen ladeinfrastruktur og økt kjøp og bruk av elektriske 
kjøretøy.  
 
Enova gir støtte på inntil 200 000 av kostnadene ved bygging av hurtigladestasjon, men på følgende 
premisser: 
 
• En hurtiglader er en lader som kan lade biler med en effekt på minst 22 kW. De tre hurtigladestandardene 
er DC CHAdeMO (minimum 50 kW effekt), DC Combo (min. 50 kW) og AC Type 2-lading (min. 22 kW). 

• Enova støtter kun bygging av eller oppgradering til såkalte trippelstandard-hurtigladere, altså hurtigladere 
med ladepunkt for alle de tre standardene. I praksis betyr det at de aller fleste elbiler kan benytte seg av 
hurtigladeren. 

• Enova støtter bygging i de kommunene som har færre enn 2 lademuligheter for minst én av de tre 
hurtigladestandardene. 

• Prosjektet kan ikke settes i gang før støtten er innvilget. 

• Støttemottaker er den som skal balanseføre investeringen og skal stå som eier av hurtigladeren i minimum 
3 år etter driftsstart. 

 
 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Hurtigladestasjon el-bil 900 000    

     

 

 



 

Dato: 23.05.2019 

Øyvor Helstad 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019 

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: Forvaltning 
Navn leder: Kitt Julie Hansen 

 

Tittel på investering 

Digitalisering av planarkiv 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Det er behov for å digitalisere planarkivet som vi har på teknisk. Dette er det siste fysiske arkivet 
som gjenstår før alt er digitalisert. 
Det er nødvendig med hjelp til dette arbeidet; sortering, rydding og skanning samt oversendelse til 
IKA Trøndelag som legger dette inn i Documaster. 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

     

Digitalisering av planarkiv 150.000 150.000   

 

 

 

Dato: 26.05.18 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2020 

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester – Bygg og Kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad  

 

Tittel på investering 

Anleggsutstyr 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Rådmann foreslår å legge inn i økonomiplanperioden en sum for anleggsutstyr, slik at Teknisk selv 
kan prioritere det utstyret de har behov for. De kan også se det over flere år, for å planlegge en 
større anskaffelse. Foreslår en litt større sum for 2020, da det har vært en del slitasje på 
anleggsutstyr det siste året. 
 
 

 
 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

Feie slamsugerbil 2000 1500 1500 1500 

     

 

 

 

Dato: 07.05.2019 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019 

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester  
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad  

 

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 2020 2021 2022 2023 

Sistranda skole, utskifting av 

varmepumper på tak 

3 000 000    

     

 

 

 

Dato: 20.05.19 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2019 

Økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022 
 

Virksomhet: Bygg og kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad    

 

Tittel på investering 

Utbedring av bygningen for Anleggsavdelingen på Nabeita (HASA-bygget) 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Bygningen har vanninntrenging fra tak, raft, som har trengt inn veggkonstruksjonen.  Det er påvist 
betydelige rustangrep på sekundærstål og fuktskadet isolasjon.  Det er påvist mindre rustangrep 
for hovedbæresystemet i stål.  Det er behov for en betydelig oppgradering av takkonstruksjon og 
ytterveggkonstruksjon.  Utskifting av tak- og veggkonstruksjonen er foreslått.  Stål som er 
gjennomrustet må skiftes ut, og i tillegg må stål som er angrepet av rust behandles for dette. 
Luftbehandlingsanleggene må skiftes da de er uøkonomiske i drift og ikke tilfredsstiller dagens 
krav. 
Det anbefales at store deler av det elektriske anlegget skiftes ut, og at det etableres 
brannalarmanlegg og nødlysanlegg. 
Det har også kommet fram ønske om justering av romløsninger i forbindelse med garderober, 
dusj, toalettrom, spiserom og kontor. 
Konsulentfirmaet Prosjektutvikling Midt-Norge AS har utbeidet tilstandsanalyse med 
kostnadsoverslag, datert 30.04.18.  Kopi av rapporten er vedlagt.   
Ihht til HMS og Arbeidsmiljølovens vilkår er bygningen i  en slik tilstand at den anses  helseskadelig  
og uforsvarlig mtp tilstand. 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

Utbedring av bygningen for 
Anleggsavdelingen på Nabeita - (HASA-
bygget) 

 

 

6.512.000    

     

 

 

 

Dato:  



 

 

 
Investeringsbudsjett 2020  

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Virksomhet: Bygg og kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad 

 

Tittel på investering 

Ombygging kjøkken/kjøp av kontormøbler/rehabilitering gulv og vegger/dører Teknisk avdeling 
 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Ifb med OU-prosess og etablering av nye virksomheter gjenstår det ombygging av kjøkken samt 
utskifting av kontormøbler på begge avdelinger på Teknisk.  Kjøkken er etablert vis a vis toaletter 
og er ikke lovlig mtp hygienebarrierer.  Tilbud på nytt kjøkken er innhentet.   Gulvbelegg er slitt og 
det er 4-5 forskjellige belegg, mange sveisskjøter løsner og er farlig for brukere.  Vegger er slitt og 
dører er fra byggets opprinnelse.  Avdelingen har stort omfang av kundekontakt og ønsker på lik 
linje med øvrige avdelinger på Rådhuset å fremstå tiltalende og moderne og dagens tilstand 
påvirker omdømmet (triste slitte lokaler) Flere kontorer har gamle kontorstoler, møtebord som 
benyttes til kontorpult, manglende gardiner, gamle panelovner og «vonde» kontorstoler.  Dette 
påvirker både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. 
Kontormøbler mangler også på «nytt» møterom samt visningsskjerm. 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

Rehabilitering Teknisk 1.800.000    

     

Dato: 28.05.19  



 
Investeringsbehov drift 

 

Virksomhet: Tekniske tjenester – Bygg og Kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad  

 

Tittel på investering 
RØRSPYLEHENGER 

 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

 
Driftsavdelingen VA har et stort behov for en spylehenger. Vi benytter i dag en liten spylehenger 
som ikke lenger dekker det bruksområde som behøves. Arbeidsoppgavene har etter at både vann- 
og avløpsanlegg har utviklet seg til å bli mere avanserte og komplekse, blitt mere krevende og 
stiller derfor krav til mere egnet spyleutstyr enn vi disponerer i dag. Avdelingen har sondert 
markedet for spylere og finner at det er kun èn leverandør av prefabrikerte spylehengere i Norge i 
dag. Vi har derfor tatt utgangspunkt i tilbud fra Remitek som har tilbudt en Aquila spylehenger til 
kr. 398.449,- eks. mva. I denne prisen er inkludert: 

1. Boggihenger med 1000 l vanntank med varmeveklser 
2. Varmt vann (oljefyrt med 125 l dieseltank) 
3. Trykk 160 bar-60 l/min 
4. 100 m høytrykksslange 
5. Hydraulisk slangetrommel 
6. Fjernbetjening med nødstopp 
7. Batteri for strømuttak ved kamerakjøring etc. 

 
I tillegg vurderes det som ønskelig å kjøpe en ekstra slangetrommel med høytrykksslange slik at 
det kan benyttes dedikerte tromler til arbeidsoppdrag innenfor vann og avløp. Tilleggspris kr. 
32.882,- eks. mva. Total investeringskostnad blir da 431.331,- eks. mva. 

 
Dagens spylevogn er manuelt betjent og har kun 300 l vanntank (kaldt vann) med et trykk på 120 
bar ved en vannmengde på 40 l/min og 25 m høytrykkslange (slangen kan forlenges noe men gir 
da lavere trykk/vannmengde) og egner seg kun til mindre spyleoppdrag. Ved større oppdrag går 
det med mye tid for stadig oppfylling av den vanntanken på vogna. En relativt kort spyleslange 
medfører også begrensninger i hvor lange ledningsstrekk som kan spyles og arbeidsoperasjonens 
type og omfang. Lav vannmengde og trykk reduserer også effekten av det arbeidet som utføres. 
Spyleren betjenes manuelt og det er en fysisk tung jobb å håndtere en høytrykksslange, spesielt 
under langvarige oppdrag. Spyleren må alltid betjenes av to mann. 
Vårt behov i dag er en spyler med mye større vanntank for mere effektiv bruk. Varmtvann er et 
stort pluss i forbindelse med oppspyling av avløpsledninger hvor det ofte er mye fett som må bort 
og gjør jobben mye enklere og raskere. Spyling av overvannsledninger er også en annen 
arbeidsoppgave som kan utføres mere effektivt. Lengre spyleslange muliggjør også å etablere 
kummer med større avstand enn vi kan pr. i dag pga den mindre rekkevidden dagens spyler har. 
Ny spyler har også høyere kapasitet mht vannmengde og trykk, noe som gjør arbeidet langt mere 
effektivt og raskere enn med dagens utstyr. Ny spyler har også hydraulisk betjent slangetrommel 



og er utstyrt med fjernbetjening, noe som minimaliserer den fysiske belastningen på operatørene 
under betjeningen av spylerutstyret (god HMS).  

 
Det er spesielt prosjektet 551377-Opprydding kommunale avløpsledninger og overvanns-
problemer Sistranda-Hamarvik som har satt fokus på utfordringene med bruk av spyler. Det er en 
nødvendighet å ha egnet utstyr som kan bidra til å effektivisere jobben som her må gjøres. Uten 
dette utstyret vil det være svært utfordrende å få gjennomført denne store jobben. 
 
En slik moderne spylehenger vil imidlertid også kunne benyttes til mange andre arbeidsoppgaver 
innenfor vannforsyningsområdet hvor den mindre spyleren blir lite effektiv. Bl.a. kan nevnes  
spyling og rengjøring av store høydebasseng  og tining av frosne vannrør. Det finnes sikkert også 
andre områder innenfor kommunale driftsoppgaver hvor spyleren kan komme til god nytte. 
 
Et annet viktig moment som også bør tas med i vurderingen er at bruk av slikt utstyr virker mere 
motiverende for driftsoperatørene under utførelsen av slike fysisk krevende arbeidsoppgaver som 
det her er snakk om. Å ha moderne utstyr er også viktig i forhold til rekruttering av 
driftsoperatører i konkurransen med det private arbeidsmarkedet. 
 
Spylehengeren er ikke budsjettert for 2019 men behovet er stort for å kunne komme i gang med 
nevnte prosjekt (som allerede er forsinket) og vi ber derfor om aksept på å gå til innkjøp nå. I og 
med at dette utstyret skal kunne benyttes både innenfor vann- og avløpsområdet foreslås derfor 
at kostnadene belastes driftskto 12303 (VA/VVS) selv om dette ikke er budsjettert, og fordeles likt 
på selvkostområdene vann og avløp (12303-5200- 345/353) slik at dette blir belastet fondene for 
disse områdene.  Ettersom det er lite avløpsfond å ta av må det vurderes om ikke avløpsandelen 
kan belastes prosjektet 551377. 
 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2019 2020 2021 2022 

Innkjøp rørspylehenger 431.331,- 

eks. mva. 

   

     

 

 

 

Dato: 25.05.2019 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2020 

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester – Bygg og Kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad  

 

Tittel på investering 

Nytt høydebasseng Bergheia 
 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

 
Prosjektet ble vedtatt gjennom behandlingen av økonomiplanen for 2017-2020 og videreført i 
planen for 2019-2022. Budsjett 15 mill. Det er til nå bevilget 15 mill. 
 
Bakgrunn: 
I forbindelse med at kommunen er i ferd med å etablere vannledning fra Sistranda til Nordskaget 
og som dermed sørger for at vi får en sammenhengende ringledning rundt Frøya, må det etableres 
et høydebasseng på Bergheia (Hamarvik) med et vannvolum på ca. 3000 m3.  
Bassenget ble vedtatt i 2016 i sammenheng med nevnte ringledning. På grunn av arkeologiske 
undersøkelser i området og forsinkelser med reguleringsplanen er prosjektet sterkt forsinket. 
Levering og montering av bassenget har vært ute på anbud (april 2019) og leverandør er antatt. 
Pris ca. kr. 17 mill. som er en god del mere enn opprinnelig budsjettert med bakgrunn i større 
bassengvolum enn opprinnelig tenkt. Det vil også tilkomme en ekstrakostnad på ca. 1 mill 
(foreløpig estimert) med bakgrunn i at ventilhuset nå bygges for samkjøring med Hamarvik 
vannverk for å kunne sikre at respektive vannkilder kan utnyttes av begge vannverk som 
reservevannkilder. Det er foreløpig ikke igangsatt forhandlinger med Hamarvik vannverk om et 
eventuelt anleggsbidrag men dette vil i så fall godskrives prosjektet når dette er avklart. 
Grunnarbeider og veg, kjøp av tomt, strømtrafo, samt prosjektering og byggeledelse forventes å 
koste ca. 4 mill. 
 
Totalkostnad er derfor oppjustert til ca. 22 mill. Nødvendig tilleggsbevilgning i 2020 blir da 7 mill.  
 
I utgangspunktet var levering av bassenget planlagt til september 2019 men pga forsinket 
reguleringsplan kan ikke denne fremdriftsplanen følges. Det er derfor besluttet at levering ikke kan 
skje før ca. april 2020 (kan ikke bygges i vinterhalvåret). I mellomtiden vil alt av grunnarbeider 
gjøres ferdig.  
 
Kostnadene med nytt basseng må i sin helhet dekkes av selvkostområdet vann og fordeles på alle 
kommunens vannabonnenter.  

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

551375-Nytt høydebasseng Bergheia 7.000.000    

Dato: 31.05.2019 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2020 

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester – Bygg og Kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad  

 

Tittel på investering 

Nytt høydebasseng Sistranda 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Prosjektet ble vedtatt i budsjettforslaget for 2019 med en total kostnad på 10 mill. Det er til nå 
bevilget 10 mill. 
 
Bakgrunn: 
Eksisterende høydebasseng for Sistranda betjener den nederste av to soner. Bassenget er kritisk 
lite i forhold til vannforbruket og gir et generelt lavt vanntrykk. Begge forhold kan forbedres ved å 
bygge et større og høyere basseng enn det eksisterende. Behovet fremkommer i Hovedplan for 
vann 2018-2023.  
 
Arbeidene med reguleringsplan er nå igangsatt og prosjektet er under detaljprosjektering. 
Høydebassenget forventes å kunne bli tatt i bruk 2020/2021. 
 
Erfaringstall fra prosjektene med høydebasseng Bremnestuva og Bergheia viser at totalkostnadene 
blir en god del høyere enn først antatt i Hovedplanen. Levering og montering av basseng alene vil 
koste ca. 13 mill. mens reguleringsplan, prosjektering, arkeologiske undersøkelser, riving av 
eksisterende basseng, grunnarbeider, utbedring av eksisterende veg, kjøp av tomt, byggeledelse 
etc., beregnes å koste ca. 6 mill. Totale kostnader vil da kunne beregnes til ca. 18 mill. Nødvendig 
tilleggsbevilgning blir da 9 mill. 
 
Kostnadene med nytt basseng må i sin helhet dekkes av VA (selvkost) og fordeles på alle 
kommunens vannabonnenter. 
  

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

551441-Nytt høydebasseng Sistranda 9.000.000    

     

 

Dato: 31.05.2019 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2020 

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester – Bygg og Kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad  

 

Tittel på investering 

Opprydding kommunale avløpsledninger/overvannsproblemer-Sistranda og Hamarvika   
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Prosjektet er vedtatt i økonomiplanen for 2016-2019. Totalkostnaden for tiltaket er beregnet til 
ca. 6.7 mill. Det er til nå bevilget 5.5 mill. 
 
Bakgrunn: 
Det er i dag 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 og private taknedløp etc.  
 
For redusere fremmedvanninnlekkingen fra disse kildene må det gjennomføres et 
oppryddingsarbeide (sanering) for å avdekke tilstanden til de kommunale ledningene og kummene 
og 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 avløpskummer. Da det finnes dårlig kartgrunnlag for de kommunale avløpsledningene vil 
disse samtidig bli innmålt og lagt inn i det kommunale digitale kartsystemet. 
 
Det er også gjennom budsjettet for 2017 besluttet å bygge et nytt avløpsrenseanlegg for Sistranda 
og Hamarvik. Disse kan ikke tas i bruk før oppryddingsarbeidene er gjennomførte.  
 
Arbeidene er tidkrevende og må utføres planmessig 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.   
 
Kostnader for sanering må i utgangspunktet dekkes av selvkostområdet avløp og fordeles på alle 
kommunens avløpsabonnenter. Eventuelle kostnader i forbindelse med feiltilkobling av private 
overvannsledninger kan bli gjenstand for inndekning via anleggsbidrag. 
  
Arbeidene er forsinket med bakgrunn i problemer med rekruttering av nye driftsoperatører.  
 
Kostnaden er estimert. 
 

 

 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

551377 – Opprydding kommunale 

avløpsledninger/overvannsproblemer 

Sistranda-Hamarvik 

0 1.200.000 0 0 

     

 

Dato: 31.05.2019 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2020 

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester – Bygg og Kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad  

 

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. 
Prosjektet foreslås nå å forskyves til 2021. 
 
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 samt 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 
selvkostområdet avløp og fordeles på alle kommunens avløpsabonnenter. Kostnadene kan 
imidlertid inndekkes helt eller delvis via anleggsbidrag fra berørte eiendommer. Sak om bruk av 
anleggsbidrag er fremmet for HFD i sak PS47/17 den 19.09.17 (enstemmig vedtatt). Saken vil 
fremmes til videre politisk behandling så snart som mulig. 
 
Kostnaden er estimert. 
 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

Opprydding spredt avløp Måsøval 0 2.500.000   

     

 

 

Dato: 31.05.2019 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2020 

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester – Bygg og Kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad  

 

Tittel på investering 

Opprydding spredt avløp Sandvika 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

 
Prosjektet inngår i vedtatt økonomiplan for 2018-2021 med utførelse i 2021. Budsjett kr. 2.5 mill. 
 
I forbindelse med etablering av Grindfara boligfelt på Sandvika, har tiltakshaver bygget et 
renseanlegg for avløp. Kommunen benyttet i 2018 anledningen (vedtatt i sak xx/xx den xx.xx.xx) 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 samt 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 
selvkostområdet avløp og fordeles på alle kommunens avløpsabonnenter. Kostnadene kan 
imidlertid inndekkes helt eller delvis via anleggsbidrag fra berørte eiendommer. Sak om bruk av 
anleggsbidrag er fremmet for HFD i sak PS47/17 den 19.09.17 (enstemmig vedtatt). Saken vil 
fremmes til videre politisk behandling så snart som mulig. 
 
Kostnaden er estimert. 
 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

Opprydding spredt avløp Sandvika  2.500.000   

     

 

Dato: 31.05.2019 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2020 

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester – Bygg og Kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad  

 

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. 
 
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 samt 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 
selvkostområdet avløp og fordeles på alle kommunens avløpsabonnenter. Kostnadene kan 
imidlertid inndekkes helt eller delvis via anleggsbidrag fra berørte eiendommer. Sak om bruk av 
anleggsbidrag er fremmet for HFD i sak PS47/17 den 19.09.17 (enstemmig vedtatt). Saken vil 
fremmes til videre politisk behandling så snart som mulig. 
 
Kostnaden er estimert. 
 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

Opprydding spredt avløp Valen 2.500.000    

     

 

Dato: 31.05.2019 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2020 

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester – Bygg og Kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad  

 

Tittel på investering 

Overtakelse Hamarvik vannverk 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

I forbindelse med at kommunen er i ferd med å etablere vannledning fra Sistranda til Nordskaget 
og som dermed sørger for at vi får en sammenhengende ringledning rundt Frøya (vannet kan føres 
begge veier i systemet og sørger for økt vannforsyningssikkerhet), vil det være naturlig å koble 
sammen vannledningssystemet fra begge vannverkene på Frøya. Det nye vanndirektivet krever 
også at større vannverk skal ha en reservevannkilde, noe som begge vannverk dermed kan 
oppfylle. Dette er også påpekt i Hovedplanen for vann 2018-2023. Dette er også sterkt fokusert på 
av Mattilsynet i deres innspill til Hovedplanen. Det vil også være en stor fordel at alle innbyggerne 
på Frøya har kun èn vannleverandør å forholde seg til og at alle dermed får samme kostnader med 
vann i tillegg til økt vannforsyningssikkerhet.  
 
I forbindelse med ringledningen skal det våren 2020 også etableres et nytt høydebasseng på 
Bergheia (Hamarvik) med tilhørende ventilhus som blir forberedt for tilknytning av Hamarvik 
vannverks ledningsnett og høydebasseng. Det er ønskelig at en overtakelse har funnet sted før 
ringledningen blir ferdigstilt 2020/2021. 
 
I Hovedplanen for vann inngår kommunal overtakelse av Hamarvik vannverk. Det er ikke iverksatt 
formelle forhandlinger med Hamarvik vannverk enda men det er viktig at forhandlinger blir 
iverksatt så snart som mulig på bakgrunn av at det er ønskelig å rive høydebassenget til Hamarvik 
vannverk, som både er modent for rehabilitering og alt for lite i forhold til behovet. Det vil da være 
svært kostnadsbesparende å kunne bygge et nytt og moderne basseng samtidig og ved siden av 
det nye planlagte bassenget på Bergheia (våren 2020).   
 
Investeringskostnaden på kr. 1 mill. eks. mva som foreslås for 2020 er estimert og er tenkt til å 
dekke konsulentkostnader og eventuelle andre kostnader i forbindelse med overtakelsen, da vi 
foreløpig ikke har oversikt over hva en slik overtakelse kan bety kostnadsmessig. Sannsynligvis vil 
selve overtakelsen skje kostnadsfritt. 
 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

Overtakelse Hamarvik vannverk 1.000.000    

     



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

Dato: 21.05.2019 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2020 

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester – Bygg og Kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad  

 

Tittel på investering 

Nytt renseanlegg avløp for Sistranda-Hamarvik 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Det er gjennom behandlingen av Hovedplan for avløp 2017-2027 planlagt å bygge ett nytt 
renseanlegg for Sistranda og ett for Hamarvika. Gjennom vedtatte handlingsprogram for 2017-
2020 ble det bevilget 35 mill. til nytt avløpsrenseanlegg for Sistranda. Det er til nå bevilget 25 mill. 
til dette anlegget (2017). Det ble også i samme handlingsprogram lagt inn 15 mill. i 2020 for 
prosjektet «551446-Sanering og opprydding kommunale avløpsanlegg Hamarvik». Rådmannen har 
i ettertid fremmet forslag om å innlemme dette prosjektet i nytt renseanlegg Sistranda-Hamarvik, 
slik at budsjetterte totalkostnader for ett felles renseanlegg for Sistranda og Hamarvik blir 50 mill.  
 
Bakgrunn: 
Forprosjekt er utarbeidet av Envidan Momentum og med utgangspunkt i dette la Rådmannen den 
16.10.18 frem en sak for Formannskapet (sak PS171/18) med foreslått vedtak om å bygge nytt 
felles avløpsrenseanlegg for Sistranda, Hamarvik og Flatval. Det politiske vedtaket var som følger: 
«Formannskapet ber om at det tas en ny vurdering på avløpsområdene Sistranda-Hamarvik-
Flatval. Vi ønsker en utredning av en to-deling av avløpsområdet. Vi ber også om en vurdering på 
om vi på en rimeligere måte kan innfri direktivet som kommer i 2021». 
 
Med bakgrunn i denne bestillingen la Rådmannen den 12.11.18 frem et nytt saksfremlegg for 
behandling i formannskapet (sak PS182/18) hvor Rådmannens forslag til vedtak om å bygge et 
felles renseanlegg for Sistranda-Hamarvik og Flatval. I formannskapet ble det imidlertid bestilt en 
ny utredning om lokalisering før behandling i kommunestyret.  
 
Den 29.11.18 la Rådmannen frem et nytt saksfremlegg til politisk behandling (sak PS149/18) hvor 
også formannskapets bestilling var utredet og det ble i kommunestyret foretatt følgende vedtak: 
«I påvente av behandling av gebyrer knyttet til vann og avløp utsettes saken». 
 
Saken om disse gebyrene gjelder hvorvidt abonnentene på Frøya kunne pålegges et høyt 
tilknytningsgebyr i forbindelse med tvungen tilknytning til nye kommunale vann- og 
avløpsledninger og det har vært fremmet flere forslag til løsning fra Rådmannens side uten at 
dette enda har fått noen endelig avklaring. Rådmannen arbeider imidlertid videre med saken og vil 
i ny sak fremlegge forslag om å frafalle sitt opprinnelige forslag om høyt tilknytningsgebyr og i 
stedet arbeide videre med forslaget om bruk av anleggsbidrag som fremmet for HFD i sak PS47/17 
den 19.09.17, hvor dette ble enstemmig vedtatt.  
 
Disse politiske prosessene har gitt prosjektet store forsinkelser og økte kostnader. 
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Med forutsetning av at lokalisering blir avklart slik at oppstart av detaljprosjektering kan skje 
høsten 2019 kan anlegget være driftsklart sommeren 2022. 
 
Prosjektets forsinkelser gjør det nødvendig å korrigere entreprisekostnadene for sannsynlig 
prisstigning. Antas 3% prisstigning pr. år i med oppstart våren 2020, vil det være nødvendig å 
oppjustere investeringsbudsjettet med ca. 1 mill. (totalbudsjett blir da 51 mill).  I tillegg er det den 
28.02.19 i sak PS27/19 vedtatt av Kommunestyret å omdisponere kr. 15.654.603,- fra dette 
prosjektet til prosjektet 551358-Liggekai Sistranda. Disse midlene må nå tilbakeføres i 2020 og er 
inkludert i budsjett for 2020.  
 
Kostnadene må dekkes av selvkostområdet avløp 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 offentlig avløp. Sak om bruk av 
anleggsbidrag er fremmet for HFD i sak PS47/17 den 19.09.17. Saken vil fremmes til videre politisk 
behandling så snart som mulig. 
 
Kostandene er estimerte. 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

551445-Renseanlegg avløp Sistranda-

Hamarvik 

22.000.000 14.000.000 5.000.000  

     

 

 

 

Dato: 31.05.2019 
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Investeringsbudsjett 2020 

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester – Bygg og Kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad  

 

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.  Nesset 2 var tenkt utført etter dette. I planperioden for 
2019-2022 ble hele Nessetområdet innlemmet i felles prosjekt med utførelse i 2021 - 2023 og med 
et budsjett på 13 mill. Dette videreføres i økonomiplanen for 2020-2023. 
 
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.  
 
Kostnadene må i utgangspunktet dekkes av selvkostområdet avløp 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 offentlig avløp. Sak om bruk av 
anleggsbidrag er fremmet for HFD i sak PS47/17 den 19.09.17 (enstemmig vedtatt). Saken vil 
fremmes til videre politisk behandling så snart som mulig. 
 
Kostnaden er estimert. 
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Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

Sanering og oppgradering avløpsanlegg 

Nesset 

0 500.000 6.000.000 6.500.000 

     

 

Dato: 25.05.2019 
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Investeringsbudsjett 2020 

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester – Bygg og Kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad  

 

Tittel på investering 

Sanering og utvidelse avløpsanlegg Dyrvik 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Prosjektet inngår i vedtatt økonomiplan for 2018-2021 med oppstart i 2021. Budsjett kr. 8 mill. Det 
foreslås nå å utsette dette til 2022. 
 
Bakgrunn: 
Det kommunale avløpsanlegget på Dyrvik betjener kun Dyrvik boligfelt og avløpsledninger fra 
feltet er 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.    
 
Kostnadene må i utgangspunktet dekkes av selvkostområdet avløp 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 offentlig avløp. Sak om bruk av 
anleggsbidrag er fremmet for HFD i sak PS47/17 den 19.09.17 (enstemmig vedtatt). Saken vil 
fremmes til videre politisk behandling så snart som mulig. 
 
Kostnaden er estimert. 
 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

Nytt avløpsanlegg Dyrvik   500.000 7.500.000 

 

Dato: 31.05.2019 
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Investeringsbudsjett 2020 

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester – Bygg og Kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad  

 

Tittel på investering 

Sanering og oppgradering avløpsanlegg Dyrøya  
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Prosjektet inngår i vedtatt økonomiplan for 2018-2021 med utførelse i 2021. Budsjett kr. 5 mill. I 
budsjettet for planperioden 2019-2023 ble dette prosjektet utsatt til 2023 men foreslås nå å starte 
opp i 2022 med prosjektering.  
 
Bakgrunn: 
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 nordøst for ferjeleiet og 
som består av to avskjærende ledninger uten kommunal 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. Hele Dyrøyområdet er under press i 
forhold til ny utbygging av boliger og fritidshus.  
 
I Hovedplan for avløp 2017-2027 foreslås det å utvide de avskjærende avløpsledningene (Dyrøy 2) 
for å kunne samle opp spredt avløp fra eksisterende boliger og nye boliger. Dette betinger at det 
må etableres en kommunal slamavskiller for Dyrøy 2. Samtidig må det behovet vurderes for å 
etablere en ny og større slamavskiller for Dyrøy 1.  Før etablering av nye slamavskillere må 
eksisterende anlegg saneres for å fjerne all uønsket fremmedvanninnlekking i ledningsnettet. Nye 
overvannledninger inngår i tiltaket. 
 
I utgangspunktet er det vurdert som optimalt å slå sammen disse to anleggene. Dette vil vurderes 
nærmere i et forprosjekt.  
 
Kostnadene må i utgangspunktet dekkes av selvkostområdet avløp 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 offentlig avløp. Sak om bruk av 
anleggsbidrag er fremmet for HFD i sak PS47/17 den 19.09.17 (enstemmig vedtatt). Saken vil 
fremmes til videre politisk behandling så snart som mulig. 
 
Kostnaden er estimert. 
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Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

Sanering og oppgradering avløpsanlegg 

Dyrøya  

  500.000 4.500.000 

     

 

 

 

Dato: 31.05.2019 
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Investeringsbudsjett 2020 

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester – Bygg og Kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad  

 

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. I 
økonomiplanen for 2019-2022 ble dette utsatt til 2022 med en budsjettøkning til 4 mill. Dette 
videreføres i denne planperioden men med prosjektering i 2022 og utførelse i 2023. 
 
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 all uønsket fremmedvanninnlekking i 
ledningsnettet og det må etableres eget overvannsnett i området. 
 
Kostnadene må i utgangspunktet dekkes av selvkostområdet avløp 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 offentlig avløp. Sak om bruk av 
anleggsbidrag er fremmet for HFD i sak PS47/17 den 19.09.17 (enstemmig vedtatt). Saken vil 
fremmes til videre politisk behandling så snart som mulig. 
 
Kostnaden er estimert. 
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Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

Sanering og utvidelse avløpsanlegg 

Mausund 1 

  400.000 3.600.000 

     

 

 

 

Dato: 31.05.2019 
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Investeringsbudsjett 2020 

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester – Bygg og Kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad  

 

Tittel på investering 

Sanering og utvidelse avløpsanlegg Mausund 2   
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Prosjektet inngår i handlingsplanen for 2018-2021 med et budsjett på 4 mill., men forslås i 
planperioden for 2020-2023 å utsettes til 2023 (prosjektering) og med utførelse i 2024.   
 
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 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 foreslått i Hovedplan for avløp 2017-2027 
men det anses som viktig å utvide de avskjærende avløpsledningene for å kunne samle opp spredt 
avløp samt, hvis mulig, å etablere en kommunal slamavskiller for å få bedre rensing og kontroll på 
avløpssituasjonen i området. Før etablering av et eventuelt renseanlegg må eksisterende anlegg 
saneres for å fjerne all uønsket fremmedvanninnlekking i ledningsnettet. 
 
Kostnadene må i utgangspunktet dekkes av selvkostområdet avløp 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 offentlig avløp. Sak om bruk av 
anleggsbidrag er fremmet for HFD i sak PS47/17 den 19.09.17 (enstemmig vedtatt). Saken vil 
fremmes til videre politisk behandling så snart som mulig. 
 
Kostnaden er estimert. 
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Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

Sanering og utvidelse avløpsanlegg 

Mausund 2 

   400.000 

     

 

 

 

Dato: 31.05.2019 
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Investeringsbudsjett 2020 

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester – Bygg og Kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad  

 

Tittel på investering 

Vannforsyning Sistranda-Nordskaget – Tilleggsbevilgning 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

 
Prosjektet ble opprinnelig vedtatt gjennom handlingsprogrammet for 2015-2018 med en total 
kostnad på 44 mill. Prosjektet er forsinket og videreført gjennom handlingsprogrammet for 2019-
2022 hvor det ble budsjettert med 8 mill. i nødvendig tilleggsbevilgning i 2020. Dette med 
bakgrunn i store uforutsette utfordringer i prosjektet. Dette gjør at prosjektets totale budsjetterte 
kostnader beløper seg til 52 mill. Det er til nå bevilget 43 mill.  
 
Den ny vannledningen vil medføre at det dannes en ringledning rundt «hele» Frøya. Dette gir mye 
høyere vannforsyningssikkerhet for hele kommunen, både for private abonnenter og ikke minst 
for abonnentene på Nordskaget industriområde. Prosjektet muliggjør også tilknytning av Hamarvik 
vannverk, slik at de to vannverkene kan utgjøre hverandres reservevannkilde slik vanndirektivet 
pålegger kommunene å ha og som Mattilsynet også har sterk fokus på. 
 
I sak PS19/18 den 01.03.18 overførte kommunestyret 2 mill. for tilskudd til flytting av ventilhuset 
på Nordskaget pga nybygget til Nutrimar, fra midlene for ledningsprosjektet. Disse midlene må nå 
tilbakeføres som tilleggsbevilgning for 2020 da disse ikke var medtatt i handlingsprogrammet for 
2019-2022. Tilleggsbevilgningen for 2020 er nødvendig for å kunne fullføre del 3, strekningen 
Skarpneset-Nordskaget. 
 
Totalt investeringsbehov for å kunne fullføre prosjektet (del 3) vil da være 8+2=10 mill. eks. mva. 
Kostnadene må i sin helhet dekkes av VA (selvkost) og fordeles på alle kommunens 
vannabonnenter.  

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

551364 - Vannforsyning Sistranda-

Nordskaget 

0 10.000.000   

     

 

 

Dato: 29.05.2019 
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Investeringsbudsjett 2020 

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester – Bygg og Kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad  

 

Tittel på investering 

Avløpsanlegg Flatval 1 og 2 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Prosjektet Flatval 1 og 2 inngår i vedtatt økonomiplan for 2018-2021 med utførelse hhv i 2018 og 
2020. Budsjett hhv 3 mill. (2018) og 5 mill. (2020). 
I påvente av videre politisk behandling av prosjektet «551445-Avløpsrenseanlegg Sistranda-
Hamarvik», hvor det foreslås at avløpsanleggene Flatval 1 og 2 knyttes opp mot dette 
renseanlegget, er ikke arbeidene med Flatval 1 startet opp bortsett fra at det er etablerert 600 m 
pumpeavløpsledning i samarbeide med Statens vegvesen da de i 2018 bygget ny gang- og 
sykkelvei på Nabeita.  
 
Bakgrunn: 
I Flatvalområdet finnes det i dag 2 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 behovet fra Sistranda til Flatval. Det foreslås derfor at Flatvaltilknytningen 
behandles som et eget prosjekt og med oppstart av entreprisen umiddelbart etter at 
avløpsrenseanlegget er ferdigstilt (2022).  
 
Kostnadene må i utgangspunktet dekkes av selvkostområdet avløp 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 offentlig avløp. Sak om bruk av 
anleggsbidrag er fremmet for HFD i sak PS47/17 den 19.09.17 (enstemmig vedtatt). Saken vil 
fremmes til videre politisk behandling så snart som mulig. 
 
Kostnaden er estimert. 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

551449 – Avløpsanlegg Flatval 1 og 2 0 500.000 4.500.000  

     

 

 

Dato: 25.05.2019 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2020 

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester – Bygg og Kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad  

 

Tittel på investering 

Innkjøp vannmålere 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

 
Investeringen ble vedtatt i behandlingen av økonomiplanen for 2029-2022 med kr. 500.000 hvert 
år i 4-årsperioden.  
 
Bakgrunn: 
Frøya kommune har vedtatt nye forskrifter for vann og avløp fra og med 01.01.19. Her er innført 
tvungen vannmåling for alle vannabonnenter. Forskriftene fastsetter at kommunen skal eie 
vannmålerne men at de skal leies til abonnentene leies ut for et årlig beløp som fastsettes med 
utgangspunkt i at de totale kostnadene (inkl. kapitalkostnader) er 100% inndekket etter 10 år (i 
gebyrregulativet for 2019 er beløpet fastsatt til kr. 300,-/år). Dette gjør det nødvendig å kunne 
forskuttere innkjøp (innkjøpene vil konkurranseutsettes) av et antall vannmålere årlig slik at disse 
er tilgjengelige ved behov.  
 
For 2019 ble det vedtatt å bevilge 500.000,- for innkjøp men det foreslås nå å øke dette til 1.5 mill. 
pr. år fra og med 2021 for å kunne intensivere utrullingen av målerne.  
 
 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

556008-Innkjøp vannmålere 500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

     

 

 

 

Dato: 31.05.2019 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2020 

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester – Bygg og Kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad  

 

Tittel på investering 

Utskifting av lavtrykks PVS-ledninger 
 

 

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). 
 
Forutsettes 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 2018-2023. 
 
Kostnadene må i utgangspunktet dekkes av selvkostområdet vann og fordeles på alle kommunens 
vannabonnenter.  
 
Kostnaden er estimert. 
 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger 0 2200 2200 2200 

     

 

 

 

Dato: 31.05.2019 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2020 

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester – Bygg og Kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad  

 

Tittel på investering 

Løpende investering kommunale avløp 
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

Investeringen er første gang vedtatt i økonomiplanen for 2017-2020. Foreslås nå videreført i neste 
4-årsperiode med unntak fra 2020 hvor det vil overføres midler fra 2019. 
 
Bakgrunn: 
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,-. 
 
Kostnadene må i utgangspunktet dekkes av selvkostområdet avløp og fordeles på alle kommunens 
avløpsabonnenter. Kostnadene for infrastruktur kan imidlertid i visse tilfeller inndekkes helt eller 
delvis via anleggsbidrag fra berørte eiendommer. Sak om bruk av anleggsbidrag er fremmet for 
HFD i sak PS47/17 den 19.09.19 (enstemmig vedtatt). Saken vil fremmes til videre politisk 
behandling så snart som mulig. 
 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

557001 - Løpende investering 

kommunale avløp, samlepost 

0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

     

 

 

 

Dato: 31.05.2019 



Sendes på mail til : mona.asen@froya.kommune.no 

 

 
Investeringsbudsjett 2020 

Økonomiplan med handlingsprogram 2020 – 2023 
 

Virksomhet: Tekniske tjenester – Bygg og Kommunalteknikk 
Navn leder: Ann-Magritt Glørstad  

 

Tittel på investering 

Oppgradering/utskifting av vannkummer  
 

 

Beskrivelse av hvorfor investeringen er nødvendig 

 
Prosjektet inngår i vedtatt handlingsprogram for 2019-2022 hvor det ble budsjettert med  
kr. 800.000,- hvert år i 4-årsperioden. Dette foreslås nå å videreføres i planperioden for 2020-
2023. Det er bevilget 800.000,- i 2019. 
 
Bakgrunn: 
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 2018-2023. 
 
Kostnadene må i utgangspunktet dekkes av selvkostområdet vann og fordeles på alle kommunens 
vannabonnenter.  
 
Kostnaden er estimert. 

 

 

Kostnadsoverslag på investeringen i planperioden 

Navn på tiltak 2020 2021 2022 2023 

556010- Oppgradering/utskifting av 

vannkummer 

800.000 800.000 800.000 800.000 

     

 

 

 

Dato: 31.05.2019 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2171    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2173    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  
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