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Saknr: 79/15 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

26.08.2015 

Arkivsaksnr: 

15/1157 

Sak nr: 

79/15 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

 

Gradering: 

 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

79/15 Kommunestyret 26.08.2015 

 

 

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 18.06.15  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 18.06.15 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 18.06.15 
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FRØYA KOMMUNE 
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Arkivsaksnr: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

80/15 Kommunestyret 26.08.2015 

 

 

2. GANGS BEHANDLING - GODKJENNING AV PLANPROGRAM FOR REVISJON AV 

KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre fastsetter «Planprogram til kommunedelplan for Sistranda, Frøya kommune», med 

følgende endringer: 

 

 Konsekvensene for fylkesveg 714 må tas med i planprogrammet, samt ivaretakelse av kollektivtrafikk 

og universell utforming. Dette må medtas under infrastruktur. 

 Det må medtas et eget tema om forurensning, heri også evt. forurenset grunn i planområdet. 

 Under punkt 4.1 i planprogrammet bør teksten endres i samsvar med vedtak i brukerrådet. 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra Statens Vegvesen, datert 06.05.2015 

Brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 26.05.2015 

Brev fra Fylkesmannen, datert 02.06.2015 

Brev fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 09.06.2015 

Mail fra Hans Anton Grønskag, datert 30.04.2015 

Merknad fra Nils J. Vang, mottatt 29.04.2015 

Vedtak i brukerrådet i møte den 18.05.2015 

Innspill fra THM Invest AS, datert 02.06.2015. 

 

Saksopplysninger:  

  

På bakgrunn av FSK saknr. 58/15 har rådmannen nå varslet oppstart av arbeidet med rullering av 

Kommunedelplan for Sistranda og bedt om innspill til planarbeidet.  

 

Forslag til planprogram til kommunedelplan for Sistranda lå ute til offentlig ettersyn i perioden 28.4.15 – 9.6.15. 

 

I høringsperioden kom det inn totalt 12 innspill.   

 

Vurdering: 

Innspill sektormyndigheter Rådmannens kommentar  

 

Statens vegvesen, brev datert 6.5.15 

 

Innspill til planarbeidet 

Merker seg at det under planprogrammets punkt 

4.3 står at etablering av detaljhandel på sjøsiden 

av fylkesveg 714 vil kunne bli tatt opp til ny 

 

 

 

 

Innspillet tas med i planavveiningene. 
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vurdering i revisjonen av kommunedelplanen.  

 

Statens vegvesen er fortsatt svært skeptisk til å 

øke personbiltrafikken på tvers av fylkesvegen, 

og også til å øke antallet avkjørsler på strekninga. 

Mener at om det skal vurderes å tillate 

detaljhandel på sjøsida av fylkesvegen, må dette 

vurderes der det allerede er etablert avkjørsler.  

 

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev 26.5.15 

 

Innspill til planprogrammet 

Konsekvenser for fylkesveg 714 må tas med i 

planprogrammet, og for øvrig vil ivaretakelse av 

kollektivtrafikk og universell utforming være 

vesentlig for fylkeskommunen videre i 

planarbeidet.  

 

Innspill til planarbeidet 

Mener at utbygging på nedsiden av fylkesvegen 

gir utfordringer med tanke på trafikksikkerhet, og 

derfor kan utløse behov for avbøtende tiltak. 

Gjør oppmerksom på at fylkeskommunen bare 

unntaksvis har gitt støtte til opprydding i 

trafikkproblemer som skyldes nyere lokale 

plangrep. 

 

Når det gjelder kulturminner under vann, 

forutsettes det at NTNU vitenskapsmuseet kan 

kreve at det gjennomføres marinarkeologisk 

befaring for framtidige reguleringsplaner der det 

åpnes for inngrep i sjø eller vassdrag. 

Kostnadene ved slike undersøkelser forutsettes 

dekt av tiltakshaver.  Det gjøres oppmerksom på 

at dersom det registreres kulturminner omfattet 

av kulturminnelovens §14, kan disse ikke frigis 

gjennom plan. Det må da søkes til 

Riksantikvaren om dispensasjon fra loven i hvert 

enkelt tilfelle før inngrep eventuelt kan tillates.  

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune ber om at 

automatisk fredede kulturminner som er 

registrert innenfor planområdet tegnes inn på 

plankartet, og viser til vedlagt kart.  

 

Grunnet usikkerhet om hvor skjulte automatiske 

fredede kulturminner finnes, må 

fylkeskommunen ta forbehold om arealbruken 

der disse ligger. Det forutsettes at framtidige 

reguleringsplaner sendes fylkeskommunen for 

uttalelse.  

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 
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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev 2.6.15 

 

Innspill til planprogrammet 

I tillegg til temaene som er synliggjort i 

planprogrammet, bør det vurderes om en skal 

gjøre rede for forurenset grunn i planområdet.  

 

Mener at planprogrammets punkt 3.2 legger et 

godt utgangspunkt for å sikre at 

folkehelseperspektivet. Forebygging av 

trafikkulykker er viktig folkehelsearbeid, og bør 

ha prioritet som tema.  

 

Innspill til planarbeidet 

 

Barn og unge 

Planen synes å ha et bevisst fokus på barn og 

unge, gjennom intensjoner om å legge til rette for 

boligbygging i nærheten av viktige funksjoner 

som skole, barnehage og fritidstilbud, samt 

løsninger for gående og syklende. Oppfordrer 

kommunen til å invitere barn og unge i 

høringsfasen.  

 

Landbruk 

Ser det som viktig at gjenværende dyrkamark tas 

vare på for framtida. Å etablere ei avgrensning 

av tettstedet som ivaretar viktige 

landskapsverdier på Sistranda synes fornuftig.  

 

For eventuelle utbyggingsområder på dyrka 

mark, må det dokumenteres at det er utredet 

alternativer. Det må også utredes eventuelle 

indirekte konsekvenser for dyrka mark og 

avbøtende tiltak.  

 

Er opptatt av effektiv arealbruk i sentrale 

utbyggingsområder. En effektiv arealbruk vil 

bidra til å redusere presset på omkringliggende 

landbruks- og naturområder i et langsiktig 

perspektiv. Ser det som positivt at det er tenkt 

fortetting ved å utnytte innklemte arealer til 

boligformål, og at det er potensial for fortetting 

av eksisterende boligområder. Ser det som viktig 

at det innarbeides minimumskrav til boligtetthet i 

bestemmelsene til planen, samt at det 

gjennomføres en effektiv arealbruk med tanke på 

parkering.  

 

Miljøvern 

Ser det som positivt at planarbeidet har fokus på 

å styre utviklingen av tettstedet både ved å 

ivareta viktige landskapselement som lyngheiene 

 

 

 

Tas til etterretning 

 

 

 

Tas til etterretning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. – Avveining av hvor det skal 

legges til rette for utbygging vil være en 

avveining som foretas i planarbeidet. 

Kystlynghei, dyrkamark og strandsone er alle 

eks. på verdifulle landskapsområder som vektes 

mot hverandre ved behov for nye 

utbyggingsområder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jf. Kommentar over. 
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og strandsonen og ved å se på behovet for nye 

utbyggingsområder.  

 

Ser klima, naturmangfold, strandsone, landskap 

og tilgang til friluftsområder som sentrale tema i 

planarbeidet. Forurensning i form av støv, støy 

og forurensning i grunnen er også viktige temaer 

i planarbeidet.  

 

Ser det som viktig med høy arealutnyttelse. 

Mener at det bør synliggjøres et tydelig skille 

mellom boligområder med høy utnytting og 

områder som forvaltes med vekt på andre 

verdier. Det må settes minimumskrav til 

utnyttelsen i bestemmelsene til planen. 

Framholder grønnstruktur og strandsone som to 

viktige fokusområder for planen.  

Påpeker at alle saker som berører natur og miljø 

skal vurderes etter prinsippene i 

naturmangfoldloven §§ 8-12. 

 

Sosial og helse  

I tillegg til retningslinjene som er lagt til grunn i 

planprogrammet, nevnes Retningslinje for 

luftkvalitet i arealplanlegging, T1520.  

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoratet for Mineralforvaltning, brev 

datert 9.6.15 

 

Ingen merknad.  

 

 

 

Innspill fra private og organisasjoner Rådmannens kommentar  

 

Einar Steinvik og Stein Terje Eriksen, notat 

fra møte 9.8.13 

 

Innspill til planarbeidet 

Eiendommene 21/118 og 21/225 ønskes regulert 

til boligformål i kommunedelplanen.  Kart som 

viser de aktuelle eiendommene er vedlagt. 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

Frøya kiteklubb, notat 1.3.15 

 

Innspill til planarbeidet 

Orienterer om hvordan kiting foregår, og slår fast 

at Sistranda ut fra naturgitte forhold utgjør et 

unikt område for aktiviteten. Lister opp fysiske 

tiltak i strandsonen for å bedre sikkerheten ved 

kiting.  

 

Ønsker også at det etableres et naust for 

vannsport i det aktuelle området, med fasiliteter 

 

 

 

Legges til grunn for avveiningene om bruk og 

vern av strandsonen. 
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som dusj, omkledningsrom, låsbar oppbevaring, 

oppvarmet oppholdsrom etc. 

 

Hans Anton Grønskag, brev 16.4.15 

 

Innspill til planarbeidet 

Mener at deler av hans eiendom har blitt regulert 

til offentlig friområde uten at han har blitt gjort 

oppmerksom på dette. Ønsker at hele hans 

eiendom, gnr. 21 bnr. 160 omreguleres til 

boligformål i kommunedelplanen.  

 

 

 

 

Her er det uklarheter vedr. eiendomsgrenser, jf. 

skyldelingsforretninger, matrikkel (se eiendom) 

og eiendommer slik de er tatt i bruk.  Dette bør 

gås gjennom slik at grenser blir riktige og 

reguelringsplan bør utarbeides for å fastsette 

detaljert arealbruk, jf. bestemmelse til gjeldende 

plan. 

Det vises forøvrig til at grønnstrukturen vurderes 

gjennom bl.a. barnetråkkregistreringen i 

pågående kommuneplanarbeid.  

 

Nils J. Vang, e-post datert 29.4.15 

 

Innspill til planarbeidet 

Mener at gangbrua over fylkesvegen på Sistranda 

er et byggverk som gir et visuelt minne som 

mange vil knytte til Frøya og Sistranda, og 

foreslår dekorasjon av denne for å gjøre den til 

noe fint og severdig.  

 

 

 

Ligger utenfor det som kommuneplanarbeidet 

skal omfatte. 

Kommunalt brukerråd, møtebok 18.5.15 

 

Innspill til planprogrammet 

Brukerrådet bemerker at formuleringen om 

universell utforming på planprogrammets side 15 

endres, slik at det slås fast at prinsippet om 

universell utforming skal ivaretas i planlegginga 

på ”alle områder der lov og forskrift krever det”, 

framfor ”der det passer”, slik det er foreslått i 

høringsforslaget.  

 

 

 

Foreslås endret. 

Frøya kommune, pleie og omsorg, e-post 

20.5.15 

 

Innspill til planarbeidet 

Slår fast at det er for tidlig å fastsette størrelse på 

nytt sykehjem. Tomtebehov anslås til om lag 4 

daa.  

 

Når de gjelder bofellesskap for demente, slår en 

fast et behov for ei forholdsvis flat tomt på minst 

3 - 4 daa.  

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

Eldrerådet, e-post datert 21.5.15 

 

Innspill til planprogrammet 

Støtter det kommunale brukerrådets uttalelse til 

 

 

 

Tas til etterretning. 



Saknr: 80/15 

planprogrammet.  

 

 

THM invest, brev datert 2.6.15 

 

Innspill til planarbeidet 

Ønsker å gjenskape området rundt Rabbenbrygga 

og å utvikle området rundt til et område med 

sammensatt arealbruk.  Ser for seg tre trinn for 

utviklingen: 

 

1. Renovere bygninger for å stoppe forfall. 

Fylling i sjø for å gi mer plass.  Gjenreise 

butikken som brant ned.  

 

2. Etablere tilstrekkelige arealer for parkering og 

sørvisområde for båter. Modernisering og 

ombygging av kai, slik at denne i første omgang 

gir plass til 50 båter. Etablering av sørvisstasjon 

og verksted for marine brukere. Orienterer om at 

det vurderes å flytte sørvisfunksjon for båtene til 

Lerow AS til området.  

 

3. Etablering av ei 100 meter lang betongkai i T-

form ut fra ekisterende ruiner, med kapasitet på 

inntil 150 båtplasser i framtida. Restaurant, 

overnatting, sørvisfunksjoner for båtfolk og 

andre turister. 8-kantet glassbygning på enden av 

kaia for servering og opphold.  

 

Mener det må planlegges utfylling og utvidelse i 

både nordlig og sørlig retning med tanke å 

framtidig utvikling. Planen bør åpne for flere 

kombinasjoner av både land- og sjøbaserte 

næringer.  

 

 

 

 

Er hensikten å gjenskape et tidligere 

bygningsmiljø for opplevelse, eller å drive 

næring?  En kombinasjon? 

 

 

I gjeldende plan er det lagt opp til satsing på 

senterfunksjoner både på Siholmen, Midtsian og 

Rabben. Det bør vurderes om dette legger opp til 

en for stor spredning ev senterfunksjoner. 

Formålet for Rabben bør diskuteres med 

utgangspunkt i innspillet.   
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HØRING OM SAMMENSLÅING AV TINGRETTER  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune ønsker ikke å stille seg bak Justis- og beredskapsdepartementetets forslag om 

sammenslåing av Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett på bakgrunn av viktigheten med å 

opprettholde arbeidsplasser i distriktene. 

 

Vedtatt med 4 mot 3. 

 

Formannskapets behandling i møte 11.08.15: 

 

Forslag 2:  Vedtatt med 4 ved bruk av Ordførerens dobbelstemme mot 3 avgitt av Rep. Martin Nilsen,  

Aleksander Søreng og Arvid Hammernes. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune stiller seg positiv til Justis- og beredskapsdepartementetets forslag og stiller seg bak en 

sammenslåing av Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett. 

Eller: 

 

2. Frøya kommune ønsker ikke å stille seg bak Justis- og beredskapsdepartementetets forslag om 

sammenslåing av Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett på bakgrunn av viktigheten med å 

opprettholde arbeidsplasser i distriktene. 

 

Vedlegg: 

 

1. Høring – Forslag til sammenslåing av Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett. 

 

Saksopplysninger:   

 

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om å 

sammenslå følgende tingretter (lokaliseringsforslag i parentes): 

 Aust-Telemark og Nedre Telemark tingrett (Skien) 

 Jæren tingrett og Dalane tingrett (Sandnes) 

 Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett (Trondheim) 

 Modum, Eiker og Sigdal tingrett og Kongsberg tingrett (Opprettholdes 

på hhv. Kongsberg og Hokksund) 

 Bergen tingrett og Nordhordland tingrett (Bergen) 

 

Departementet har utarbeidet fem høringsnotater som er innarbeidet i ett dokument.  

Høringsnotat for Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett er tatt ut og vedlegges denne saken. 
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På bakgrunn av en forespørsel fra Justis- og beredskapsdepartmentet11. februar 2014 

innhentet Domstoladministrasjonen (DA) uttalelser fra alle domstollederne i tingrettene om deres syn på 

sammenslåing med nærliggende domstoler. Samtlige domstolledere responderte 

på henvendelsen fra DA, og 60 % av domstollederne var positive til strukturendringer. 

 

Vurdering: 

 

Et vesentlig moment ved vurderingen av endringer i domstolstrukturen har vært at domstolene skal være av en 

slik størrelse at det skapes et godt faglig miljø, noe som skal sikre det rettssøkende publikum et godt og 

likeverdig domstoltilbud i hele landet. Samfunnsutviklingen de siste årene har medført økte krav til kunnskap og 

innsikt. Det er for den enkelte dommer neppe mulig å ha erfaring fra alle livsforhold og omfattende kunnskap på 

alle rettsområder. 

Utviklingen viser at sakene har blitt mer komplekse og tidkrevende. Dette stiller høyere krav til domstolen og 

den enkelte dommer. Det er utfordrende for den enkelte dommer å ha omfattende kunnskap på alle rettsområder. 

En større kollegial domstol vil derfor gi grunnlag for bedre samlet faglig kompetanse. Større domstoler vil også 

gi bedre mulighet for moderat 

spesialisering av dommere, og for planmessig kompetanseutvikling både for dommere og saksbehandlere ved 

domstolen. 

 
Videre gir større domstoler bedre vilkår for å avvikle ressurskrevende saker, og til å avvikle rettssaker med flere 

dommere. Større domstoler vil også gjøre det lettere å etablere mer 

rasjonelle administrative rutiner, blant annet gjennom bruk av ny teknologi. Dette muliggjør en mer effektiv og 

økonomisk drift. Videre gir større domstoler redusert sårbarhet med 

hensyn til sykefravær, ferieavvikling mv. Færre rettslokaler gjør det lettere og rimeligere å innføre nødvendige 

sikkerhetstiltak. 

 

Sett i et distriktspolitisk perspektiv vil det likevel være uheldig å sentralisere arbeidsplasser bort fra distriktene 

og inn i større enheter. Distriktene vil miste kompetanse og arbeidsplasser som er viktig for å opprettholde 

lokalsamfunn. For små kommuner er slike arbeidsplasser viktig, og er med på å bygge bærekraftige samfunn. 

 

Rådmannen fremsetter derfor to forslag til vedtak, et der kommunen stiller seg bak sammenslåingen og et der 

kommunen ikke gjør det på bakgrunn av viktigheten med å opprettholde arbeidsplasser i distriktene. 
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FRØYA KOMMUNE OG RESERVERTE KONTRAKTER INNEN ANSKAFFELSESOMRÅDET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune vil innen alle anskaffelsesområder aktivt gjøre bruk av Forskrift om offentlige 

anskaffelser (FOA) § 3- 12 som gir mulighet til å begrense konkurranser til 

arbeidsmarkedstiltaksbedrifter. 

2. Innen følgende anskaffelsesområder skal bruk av FOA § 3- 12 alltid vurderes: 

-Vaskeri 

-Utenomhusarbeid 

-Kantinedrift 

Unntak for bruk av reservert kontrakt innen disse områdene skal begrunnes i 

anskaffelsesprotokollen. 

3. Vedtaket iverksettes med virkning fra 01.10.2015. 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Bakgrunn for saken 

Frøya kommunes innkjøpsstrategier er nedfelt i økonomireglement og gjennom innkjøpsavtale med Sør-

Trøndelag fylkeskommune. 

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter regulerer innkjøp ut over innkjøpsavtalen ut fra 

verdien av innkjøpene. I loven kalles dette for terskelverdier. Innkjøp over kr. 300.000 skal skje etter innhenting 

av tilbud fra mer enn 3 leverandører. Innkjøp i størrelsesorden kr. 500.000 — kr. 1.600.000 krever utarbeidelse 

av anbudsdokument og kunngjøring i Doffin. Når innkjøpet er over 1,6 mill. kr. gjelder det samme, men i tillegg 

med krav om kunngjøring innen EØS-systemet, og for byggeprosjekter over 40 mill. kr. må anbudene skje i EU-

om rådet. 

 

I tillegg finnes det en mulighet for å benytte såkalte reserverte kontrakter som gjelder bedrifter med tilrettelagte 

arbeidsplasser. 

I Frøya kommune gjelder dette DalPro AS. Frøya kommune har anbudskontrakt med DalPro AS for 

vaskeritjenester, og det er inngått driftsavtale om vedlikehold av uteområdene i Sistranda sentrum, samt rundt 

rådhuset. 

 

Saksopplysninger:   

 

DalPro AS er et heleid kommunalt aksjeselskap der Frøya kommune har en eierandel på 40 % og Hitra 

kommune har en eierandel på 60 %. I følge DalPro AS sitt verdidokument skal selskapet drive kvalifisering 

gjennom fremstilling av produkter av høy kvalitet og handel for å kunne tilby realistisk og utviklende 

arbeidstrening til mennesker som har uavklart arbeidstilknytning. Hensikten er å bidra til at deltakerne kan bli i 

stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. 
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For personer som har varig uføretrygd kan bedriften tilby opplæring og tilsetting i varig tilrettelagt arbeid i 

DalPro AS sine produksjonsavdelinger eller bistand til tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv. 

 

Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene, næringslivet, NAV, helse - og sosialtjeneste og skole bidra til at 

den enkelte deltaker når sine mål om god livskvalitet og arbeidstilknytning ut i fra den enkeltes forutsetninger. 

 

DalPro AS er ikke en industribedrift, men en virksomhet som legger til rette for utvikling av mennesker. De 

varer og tjenester som produseres er virkemidler for å nå disse målsettingene. 

 

De ytre forholdene som har størst innvirkning for driften ved DalPro AS er: 

 NAV er oppdragsgiver og har stor innflytelse på hva som skjer med antall tiltaksplasser og 

bestillingsrutiner i forhold til attføringstiltak. 

 I forhold til eierkommunene er det nødvendig at DalPro AS hele tiden ser på mulighetene til å øke 

samarbeidet både i forhold til å ta på seg oppdrag og for å utvikle samarbeidet på nye områder. 

 Markedet vil være med å påvirke utviklingen i bedriften 

 Som en heleid kommunal tiltaksbedrift som eksisterer i en konkurransesituasjon med annet næringsliv 

gjelder Regelverk for offentlig anskaffelser med to klare unntak: 

1. Dersom den aktuelle produksjonen i hovedsak kun utføres for eier kan eier tildele oppdrag til bedriften 

uten anbud. 

2. Det offentlig kan på forretningsområder der dette er aktuelt gjennomføre begrenset anbud.  

 

Dette betyr at som anbudskonkurranse regnes å være til bedrifter som i hovedsak sysselsetter 

funksjonshemmede. 

 

Hva er en reservert kontrakt 

Reserverte kontrakter er et nytt begrep som kom inn i en ny forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) som 

trådte i kraft 1. januar 2007. 

 

§ 3-12 Reserverte kontrakter 

Oppdragsgiver kan begrense konkurransen til virksomheter hvor flertallet av de berørte ansatte er 

funksjonshemmede, og arten eller omfanget av deres handicap innebærer at de ansatte ikke kan utøve arbeid på 

ordinære vilkår. Dei som oppdragsgiver benytter denne muligheten, må det opplyses om dette i kunngjøringen. 

 

Bruk av FOA § 3-1 2 vil si at det gis anledning til å begrense en konkurranse til 

arbeidsmarkedstiltaksbedrifter. Forøvrig gjennomføres konkurransen på vanlig måte i henhold til regelverket for 

offentlige anskaffelser. Dette betyr at kontraktens gjenstand og verdi avgjør utlysningsområde og 

konkurranseform. Dette kan igjen bety at arbeidsmarkedstiltaksbedrifter som Frøya kommune helt eller delvis 

må påregne å konkurrere om kontrakter med tilsvarende arbeidsmarkedstiltaksbedrifter nasjonalt eller innen hele 

EØS-området. 

 

Bestemmelsen om reservert kontrakt etter § 3- 12 har som utgangspunkt at anskaffelsens verdi tilsier at det skal 

gjennomføres en konkurranse etter regelverket, dvs. over kr. 200.000. 

 

For produktområder hvor Frøya kommune samlet sett ikke gjør anskaffelser som overstiger gjeldende 

terskelverdier, vil en fortsatt stå fritt til å konsentrere sine kjøp til arbeidsmarkedstiltaksbedrifter. Ved 

anskaffelser av mindre verdi må det også etterspørres pristilbud fra mer enn en leverandør dersom dette er mulig, 

jf. regelverkets prinsipp om konkurranse fra første krone. 

 

Hvorfor reserverte kontrakter 

Bestemmelsen om reserverte kontrakter er tett knyttet til formålsbestemmelsen i Lov om offentlige anskaffelser § 

1 hvor det heter: 

 

«Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv 

ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også 

bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillitt til at offentlige anskaffelser 

skjer på en samfunnstjenlig måte.» 
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Regelverket fra 2007 har et sterkt fokus på at det offentlige også skal tenke helhetlig innenfor 

anskaffelsesområdet og at en i tillegg til å inngå gode avtaler også benytter markedsmakt til å fremme og forvalte 

offentlige verdier. 

 

Hvordan tilnærme seg problemstillingen 

Utgangspunktet når en skal vurdere fremtidig bruk av «reserverte kontrakter» er kommunens behov for varer og 

tjenester. 

 

Rådmannen ser det som fornuftig å ha klare føringer for dette. Det er behov for forutsigbarhet, men også å gjøre 

kjent produktområder for alle arbeidsmarkedstiltaksbedrifter i regionen. I tillegg vil egen organisasjon ha behov 

for retningslinjer som gir et nødvendig og fornuftig handlingsrom. 

 

Hvilke innkjøpsområder kan være aktuelle for reserverte kontrakter  

Ut fra aktuelle produktområder kan Frøya kommune forsøke å skape gunstig konkurranse blant 

arbeidsmarkedstiltaksbedrift innen følgende avtaleområder: 

 Vaskeri 

 Utenomhusarbeid/ryddearbeid 

 Kantinedrift 

 

Det legges til grunn av Frøya kommune ved utlysning av konkurranse innenfor disse avtaleområdene alltid skal 

vurdere den mulighet som ligger i FOA 3- 12 om «reservert kontrakt». 

Unntak av bruk av bestemmelsen skal alltid begrunnes i anskaffelsesprotokollen. 

 

Når det er gjennomført en konkurranse begrenset til arbeidsmarkedstiltaksbedrift er det ikke anledning til å 

trekke konkurransen fordi en ikke synes tilbudene er gode nok/kunne ha fått bedre pris i det åpne markedet 

(forutsatt det er mottatt mer enn et tilbud). 

 

En begrenset konkurranse vil kunne føre til færre tiIbydere som igjen kan ha betydning for pris. Et motargument 

kan være at arbeidsmarkedstiltaksbedrifter normalt vil ha lavere lønnsutgifter enn ordinære produksjonsbedrifter. 

 

Det legges likevel til grunn at kostnadene kan bli høyere for kommunen når en konkurranse begrenses til 

arbeidsmarkedstiltaksbedrifter. 

 

Saken har ingen innvirkning på kommunale planer og finansiering/økonomi vil bli på tilnærmet samme nivå som 

tidligere. Driftskonsekvensene endres heller ikke vesentlig. 

Saken danner presedens for nye arbeidsmarkedstiltaksbedrifter. 

 

Involvering av tillitsvalgte eller ansatte anses ikke nødvendig. 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune inngikk i 2001 en avtale om vaskeritjenester. Avtalen ble videreført i 2004, uten at ny 

konkurranse ble kunngjort. Det var ikke anført forhold som tilsa at varigheten utover 4 år kunne begrunnes 

forretningsmessig. Manglende oppsigelse av avtalen representerte derfor en ulovlig direkte anskaffelse, og 

klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA ila Frøya kommune et gebyr på 100 000 kroner for den ulovlig 

direkte anskaffelsen. Gebyret utgjorde ca. 8,4 prosent av anskaffelsens totale verdi. Det er derfor viktig at 

anskaffelsen konkurranseutsettes (begrenset til arbeidsmarkedstiltaksbedrifter). 

 

Ut fra ønske om å ivareta arbeidsmarkedstiltaksbedrifter i vår region og Lov om offentlige anskaffelser, 

anbefaler rådmannen at det gis føringer for anskaffelsesområder der Frøya kommune skal ta i bruk FOA § 3-12 

ved å reservere planlagte konkurranser til arbeidsmarkedsbedrifter, innen områdene, vaskeri, 

utenomhusarbeid/ryddearbeid og kantinedrift. 

 

Saken har ingen konsekvens for vedtatte overordna mål i samfunnsplan eller vedtatte mål i aktuelle 

kommunedelplaner. 

Saken har heller ingen betydning for tidligere vedtak og/eller bestillinger fra KST, FSK eller utvalg. 

 

De økonomiske og finansielle konsekvenser for hele planperioden for drift og driftsbudsjett vil være på 

tilnærmet samme nivå som tidligere år og har heller ingen konsekvens for investeringsbudsjettet. 
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SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING KJEILA KRO & GJESTEGIVERI AS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Keila kro & gjestegiveri innvilges serveringsbevilling etter Lov om Serveringsvirksomhet 

(serveringsloven) § 3. 

 Keila kro & gjestegiveri innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 

 Bevillingene gjelder inne i Sjøblomstens lokaler i 2 etasje med uteområde, og tv-stue/allrom i 3.etasje 

og ute på kaia jfr tegninger.  

 Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid med saker etter 

alkoholloven, K-sak nr 145/09, av 26.11.09.  

 Raymond Berge f. 03.09.80 godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått kunnskapsprøven 

om alkoholloven. 

 Jan Ingar Berge f. 03.05.55 som er en av eierne har avlagt og bestått etablererprøven for 

serveringsvirksomhet. 

 Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden 30.06.20, med forbehold om 

inngått avtale om overdragelse av Sjøblomsten Kysthotell Mausund går i orden innen utgangen av 

november 2015. 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling med aktuelle vedlegg. 

Kart over skjenkeområdene. 

 

Saksopplysninger:  

  

Gjestgivereiet ”Sjøblomsten” eies av Karl Ove Bjørnstad. Han er nå på vei til å overdra Sjøblomsten til Harald 

Ole Aursøy f. 21.06.47 og Jan Ingar Berge f. 03.05.55. Det søkes om serverings- og sjenkebevilling for følgende 

områder: 

2 etg: kafeteria/restaurant og på balkong med utgang fra resteuranten 

3 etg: allrom/tv-stue 

Kaiområde forran – vest. 

 

Vurdering: 

 

Eier Jan Ingar Berge har bestått etablererprøve for serveringsbevilling. Raymond Berge som jobber som 

ervitør/kelner ved foretaket har bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Skatteattest for både eiere og servitør 

er uten restanser. Det er ingen anmerkinger i uttalelsene fra NAV og Politiet. 

 

Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden 30.06.20 

 

Skjenketidene er fastsett slik: (K-sak nr 145/09, av 26.11.09) 

”Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl 09.00- 01.00 

Fredag/lørdag:    kl 09.00- 02.00  

Søn- hellig og høytidsdager   kl 12.00- 02.00 
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Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:     kl 13.00- 11.00 

Fredag/lørdag:    kl 13.00- 01.00  

Søn- hellig og høytidsdager   kl 13.00- 01.00 

 

I jule, påske og pinseuka gis skjenkebevilling til kl 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de tilfeller der 

følgende dager ikke kommer på fre/lørdag kan det skjenkes til kl 02.00: Nyttårsaften, 1.nyttårsdag, kvelden før 

kristi himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai.  

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger.” 

 

Saker etter alkoholloven skal ifg kommunens delegasjonsreglement alltid behandles i hovedutvalg for 

forvaltning, før behandling i kommunestyret. På grunn av sein tilbakemelding fra politiet velges det derfor å gå 

direkte til Kommunestyret. Bedriften er avhengig av å få et vedtak fort da fristen for saksgang snart går ut. 
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KLAGE PÅ ANTAGELSE AV ANBUD BOLIGER VANSKELIGSTILTE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Klage av 27.05.2015 fra Norgeshus Snekkerservice Frøya tas ikke til følge.  Frøya kommunes beslutning om 

tildeling av kontrakt til Boinnova fastholdes. 

 

Vedlegg: 

 

Klage 

Anbudsgrunnlag med prosjektbeskrivelse og spørsmål til anbud 

Antagelse av anbud med anbudsprotokoll 

Tilbud – samt den delen av tilbudene som beskriver forbehold 

FKs svar til Riiber Eiendom as 

Innspill vedrørende klagesak fra Boinnova 

Saksopplysninger:   

 

I sak 14/1188 punkt nr. 3 beskrives ett behov og gjøres en bestilling for boliger til vanskeligstilte:  

8 små utleieboliger for vanskeligstilte utlyses i Doffin. Utbygger stiller til rådighet 8 boliger etter nærmere 

definert størrelse/standard til leietakere som regnes som vanskeligstilte og stiller tomt til disposisjon 

sentrumsnært. Det inngås en avtale om at kommunen har tildelingsretten for 10 år med opsjon på 10 år til. 

I tillegg krever kommunen at utbygger et tilsvarende antall boenheter til det ordinære åpne boligmarkedet. 

Prosjektet ble utlyst på Doffin den 31. mars i 2015 etter modell av lignende prosjekt som er utført i Norge, f eks. 

Hamarøymodellen. Det ble laget en beskrivelse i tilknytning til prosjektet som sa at utbygger skulle stille 8 

boliger til rådighet, etter nærmere definert størrelse og standard, til leietakere som regnes som vanskeligstilte. De 

skal være sentrumsnære og utbygger skal stille tomt til disposisjon. Det ble opplyst at det var muligheter for 

husbankfinansiering av prosjektet, og at byggene derfor måtte være innenfor Husbankens krav og normer for 

denne type leiligheter.  I tillegg til dette krever kommunen at utbygger bygger og stiller til rådighet et tilsvarende 

antall boenheter for det ordinære åpne boligmarked på Frøya. Dette skal sikre tilbud til begge gruppene og bidra 

til mangfold og inkludering.  

Frøya kommune skal så inngå en avtale med utbygger om tildelingsrett for boliger for vanskeligstilte. 

Tildelingsretten gjelder for 10 år, med opsjon på 10 år, totalt 20 år. 
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Det ble stilt spørsmål i anbudsfasen om avstand til sentrum, størrelse på boliger og om kommunen hadde tomter 

til salgs. Alle besvarelser ble lagt ut i Doffin. 

Ved anbudsåpning den 8. mai  2015 var det innkommet 3 tilbud.  

1. Boinnova Smart Living med kr 6 925,- pr enhet (leilighet) pr mnd. 

2. Ruta Entreprenør, kr 120 000,- pr mnd for 8 leiligheter (svarende til kr 15 000,- pr mnd). 

3. Riiber Eiendom as, kr 13 800,- pr enhet (leilighet) pr mnd. 

Den 12. Mai 2015 ble det gjort ett vedtak om kontraktsforhandlinger med Boinnova Smart Living as. 

Den 27. Mai 2015 mottok Frøya kommune en klage på vedtak til innstilling av tilbyder på boliger for 

vanskeligstilte fra Norgeshus Snekkerservice Frøya.  

Det anføres i klagen at det ikke går frem av utlysningsteksten at det forutsettes gitt tilskuddsmidler fra 

Husbanken til dette prosjektet. Det er bare en av tilbyderne som har tatt det som en forutsetting at det gis 

tilskudd fra Husbanken. Klager har etterfølgende tatt kontakt til Husbanken og ifølge klager blitt opplyst 

følgende: ”Det ingen garanti for at kommunen/annen søker får tilskudd på disse boligene i år.” 

Det er videre anført i klagen, at det forutsettes at utbygger stiller en sentrumsnær tomt til disposisjon. Klager gjør 

oppmerksom på at kommunen før kontraktsforhandlinger inngås bør sikre seg, at forbeholdene som stilles av den 

innstilte tilbyderen i denne forbindelse, er avklart.  

Klagen er vedlagt som sakens vedlegg nr. 1. 

Frøya kommune avviste klagen i brev av 1. Juni 2015 til Riiber Eiendom as, se vedlegg 4. Kommunen har blant 

annet anført at det ikke skulle ses som en forutsetning med husbankfinansiering men som en mulighet – og 

samtidig i utlysningsteksten gjort oppmerksom på at størrelsen og utformingen må være innen for Husbanken 

krav og normer for denne type tiltak, dersom denne finansieringsform velges. Det vises i brevet også til at annen 

tilbyder, Ruta har tatt samme forbehold om husbankfinansiering. 

For så vidt angår det anførte i klagen ang. sentrumsnær tomt har kommunen anført at det etter kommunens 

oppfatning ville være urimelig å forlange at tomtene var anskaffet før konkurransen var endelig avsluttet. Det 

vises samtidig til de stilte spørsmål og svar, offentliggjort på Doffin, under konkurransen, se vedlegg 2.  

I e-post av den 8. juni 2015 til Frøya kommune varsler Frode Riiber at han opprettholder klagen til kommunen 

og at han mener at kommunen ikke har oppfylt kravet om likebehandling og forutberegnelighet i lov om 

offentlige anskaffelser, og at han derfor ber om å få klagen behandlet i Hovedutvalg for drift. 

Frøya kommune har varslet Boinnova om at vi avventer klagens utfall før kontrakt inngås. Boinnova er 

innforstått med dette og videre orientert om at husbankfinansiering er i orden 

 

Vurdering: 

 

Spørsmålet det blir å vurdere er om kommunen har vært tydelig nok på forutsetninger og betingelser i 

utlysningsteksten i relasjon til Husbankfinansiering. 

Ser en på vurderingstemaene for tildelingen er blant annet prisen angitt som et av disse. Det er klart at den valgte 

finansieringsform er vesentlig, idet den oftest vil være avgjørende for prisen. Finansieringsform i seg selv har 

imidlertid ikke vært et vurderingstema. 

Kommunen har i utlysningsteksten formulert det som en ”mulighet for Husbankfinansiering av prosjektet” – og 

ikke som en forutsetning.  

Årsaken til at kommunen valgte å nevne denne muligheten i utlysningsteksten er for det første, at 

Husbankfinansiering vurderes som den mest opplagte finansieringsform til et slikt prosjekt. Kommunen har blant 
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annet kjennskap til andre lignende prosjekter, herunder Hamarøymodellen, men kommunen har omvendt sett 

ikke ønsket å formulere det som et krav og derved utelukke andre løsningsmuligheter. Det er med andre ord opp 

til utbyggeren å velge en hensiktsmessig og passende finansieringsform til prosjektet.  

Dersom utbyggeren måtte velge finansering fra Husbanken gjør kommunen i utlysningsteksten oppmerksom på 

at det stilles en rekke krav og normer fra Husbankens side til leilighetene.  

Størrelse og utforming er det imidlertid opp til utbygger å definere, men kommunen presiserer at det må være 

snakk om små leiligheter og innenfor kravene til TEK 10 for varige bygg.  

Det er med formuleringen i utlysningsteksten lagt opp til at utbyggeren selv må sjekke mulighetene for 

finansiering med Husbanken. Kommunen har alene påpekt muligheten. 

Ved at formulere det som en mulighet ligger det for det andre også implisitt i dette en aksept av at en sådan 

finansering kanskje ikke kan oppnås i det enkelte tilfelle. Det må derfor også nødvendigvis aksepteres at 

utbyderne må ta et vist forbehold i denne henseende. Dette har to av utbyderne gjort i tilbudene sine; Boinnova 

og Ruta.  

Det er ikke mulig å søke om Husbank-finansiering til rent hypotetiske eller planlagte prosjekter. Det kan derfor 

ikke søkes om finansering på forhånd. Boinnova hadde derfor i tilbudet vedlagt søknaden sin til Husbanken. 

Husbanken har i følge det opplyste nå gitt tilsagn om finansiering til Boinnova.  Det er vanskelig å se hvordan 

dette kunne løses mer hensiktsmessig, på annen vis. Det vises i den forbindelse også til brev av 14. Juni 2015 fra 

Boinnova i forbindelse med klagen, der det redegjøres for Boinnovas syn på dette, jf. vedlegg nr. 5 

Det er klart, at det ved å utlyse det på denne måten, er en vis risiko for at finanseringen ikke 

oppnås/forutsetningen faller bort, og her vil konsekvensen nødvendigvis bli at konkurransen må lyses ut på nytt.  

Det er imidlertid et sterkt håp og forventning om å realisere gode og omkostningslave boliger til vanskeligstilte, 

og her er finansiering naturligvis en veldig avgjørende faktor. Kommunen mente at Husbankfinansiering til 

prosjektet var opplagt, og at det var en god mulighet for å få dette. Kommunen har imidlertid ikke ønsket å 

utelukke andre løsninger for finansering på forhånd. 

En kan på den bakgrunn ikke se at hensynet til forutsigbarhet og likebehandling i anskaffelsesregelverket ikke 

har vært fulgt i saken.  

Det er noe relativt nytt med Husbankfinansiering til slike prosjekter, og det krever at man setter seg godt inn i 

finansering og tilskuddsformer for å avdekke hvilke muligheter som finnes på dette området. Dette mener 

administrasjonen Boinnova har løst best, og de har også kunne legge frem den beste prisen på prosjektet.  

For så vidt angår det anførte ang. tomt fastholdes det anførte i brev til klager, jf. vedlegg nr. 4.  

Kommunen har ikke stilt krav om at tomten skulle foreligge på forhånd, men stilt krav om at det er utbygger som 

må kjøpe tomter og stille dem til disposisjon til prosjektet. Kommunen vil være oppmerksom på forbeholdet fra 

Boinnova i denne forbindelse ved en evt. kontraktsinngåelse.  

Det innstilles på den bakgrunn at klagen ikke tas til følge. 
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SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR INNTIAN SMÅBÅTHAVN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for Inntian småbåthavn med beskrivelse, plankart 

og bestemmelser datert 10.04.2015 med følgende endringer: 

 Reguleringsbestemmelsene §4 pkt. nr. 4 tas ut. 

 I reguleringsbestemmelsene §3 pkt. 1 tilføyes følgende setning:» Det tillates ikke innredet rom for 

varig opphold.» 

 Sjøområdet på yttersiden av moloene/småbåthavna inkludert fyllingsfot omreguleres til 

«Trafikkområde i sjø». 

 

Vedtaket fattes i medhold til PBL § 12-12. 

 

2. Det forutsettes at endringer i pkt. 1 opprettes før endelig kunngjøring av planen. 

 

Vedlegg: 

 

Planomtale, datert 10.04.2015 

Plankart, datert 10.04.2015 

Reguleringsbestemmelser, datert 10.04.2015 

Høringsuttalelse fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, datert 09.07.2015 

Høringsuttalelse fra Kystverket Midt-Norge, datert 15.08.2015 

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 10.08.2015 

 

Saksopplysninger:   

 

 3D-smia har på vegne av Inntian småbåtforening utarbeidet reguleringsplan i Breivikfjæra på Inntian. Planen 

legger opp til at det kan etableres to moloer, 52 båtplasser, inntil 16 naust, dokk for vedlikehold av båt og et 

servicebygg. Breivikfjæra skal mudres for å få tilstrekkelig dybde og massen er tenkt brukt til utfylling for 

naustområdet. 

 

Vurdering: 

 

Planområdet er avsatt til småbåthavn i kommuneplanen og reguleringsplanen samsvarer relativt godt med dette. 

Planen vil båndlegge noe større sjøareal enn det som er inntegnet i kommuneplanen. Planarealet er ca. 26 da, 

fordelt på formålene småbåtanlegg, naustområde, vei, landbruksformål og dokk for vedlikehold av båter. 

 

Planen har vært ute på høring i perioden 24.06.2015 – 17.08.2015. Ved utgang av høringsperioden var det 

innkommet 3 høringsuttalelser. 
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Sør-Trøndelag Fylkeskommune: 

Fylkeskommunen har ikke stilt vilkår for egengodkjenning, men mener at planbeskrivelsens punkt 6.4.1 om at 

naust ikke tillates innredet med rom for varig opphold bør også tas med i reguleringsbestemmelsene. Rådmannen 

tilrår at dette tas inn som ny setning i bestemmelsene §3, pkt. 1. 

 

Kystverket: 

Kystverket viser til sjøområdet utenfor småbåthavna/moloene må gis et annet reguleringsformål. De forseslåt at 

det gis formålet «Friluftsområde i sjø». Rådmannen mener at dette arealet bør omreguleres til «Trafikkområde i 

sjø» da dette vil være i tråd med bruken av området. 

 

Videre viser Kystverket til at fartsgrense i sjø ikke kan bestemmes i reguleringsplaner, da plan utarbeides i 

henhold til PBL, mens fartsgrense i sjø reguleres av Lov om havner og farvann. Rådmannen tilrår derfor at pkt. 4 

i bestemmelsenes §4 tas ut. 

 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: 

Fylkesmannen har ingen merknader til planen m/bestemmelser 
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GODKJENNING AV KJØPEKONTRAKT - TOMT TIL FOTBALLHALL  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommunestyre viser til forprosjekt for Helhetlig Idrettspark, utarbeidet av Pir Arkitekter og 

presentert for formannskapet 30.09.2014. Videre vises til FSK-sak 187/14 og 202/14, og til KS-sak 

03/15. 

2. Kommunestyret ber rådmannen stifte et heleid kommunalt aksjeselskap, som skal stå som eier av 

fotballhallen. Selskapet gis navnet Frøya Storhall AS.  

3. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering  og vedtar å garantere med 

selvskyldnergaranti for lån NOK 10.000.000 som Frøya Storhall  tar opp i Kommunalbanken til 

storhall – 11-hall -  ved Sistranda Idrettsplass.  En forutsetning er at næringslivet investerer det 

beløp som er lagt inn i finansieringsplanen. 

4. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. NOK 10.000.000 med tillegg av 10 prosent av til enhver 

tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens 

maksimale garantiansvar kan ikke overstige NOK 10.000.000 + 10 % 

5. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av 

inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 

6. Kommunestyret ber rådmannen engasjere byggeleder for Helhetlig Idrettspark. 

7. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av tilrettelegging for 

sjøsport på Sistranda. Frøya kommunestyre vedtar å bevilge inntil kr. 400.000 til prosjektet. Dette 

under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på plass. Bevilgningen tas fra konto for - 

vederlag grønne oppdrettskonsesjoner. 

8. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av sti fra Sistranda 

Idrettsplass til «steinalderplassen» vest for Hamarvatnet (Vavika). Frøya kommunestyre bevilger kr. 

200.000 til prosjektet, under forutsetning av at øvrig finansiering oppnås. Bevilgningen tas fra konto 

for – vederlag grønne oppdrettskonsesjoner. 

9. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag for oppgradering/opprusting av 

uteområdene ved skolene på Sistranda, herunder også Frøya VG-skole. Frøya kommunestyre 

bevilger kr. 600.000 til prosjektet, under forutsetning av at øvrig finansiering oppnås. Bevilgningen 

tas fra konto for – vederlag grønne oppdrettskonsesjoner. 

10. Kommunestyret ber rådmannen følge opp skisserte planer for et treningsstudio som en del av 

Frøyahallen. 

11. Kommunestyret ber rådmannen etablere et selskap/en organisasjon som i samarbeid med aktuelle 

partnere skal utvikle og selge «opplevelsespakker» med forskjellige treningsalternativer krydret med 

opplevelser til lands og over/under vann. 
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12. Tiltakene i delprosjektene «Marka» og «Sjø- og vannsport» og tiltak i de andre delprosjektene som 

ikke allerede er inne i «Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i 

Frøya kommune», legges inn. 

13. Kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med å involvere Hitra kommune og idretten på 

Hitra i planene for Helhetlig Idrettspark, spesielt når det gjelder storhallen. 

 

Vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner fremlagte kjøpekontrakt for kjøp av del av eiendommen Gnr. 21, bnr. 1 som ligger i 

grensen mot Sistranda idrettsplass(Golan). 

Kjøpesummen finansieres midlertidig ved bruk av ubundet kapitalfond mot tilbakeføring ved finansiering av 

fotballhallen/klatrehallen. 

Kommunestyret tar forbehold om at prosjektet for fotballhall/klatrehall gjennomføres og at kjøpet ikke 

gjennomføres før prosjektet er endelig vedtatt og finansiert. 

 

Vedlegg: 

 

Forslag til kjøpekontrakt. 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med Helhetlig idrettspark er det planlagt bygging av fotballhall(11-hall) i kombinasjon med 

klatrehall og servicebygg. Det er utlyst totalprosjekt i DOFFIN med anbudsfrist 01.09.2015 kl. 14.00. 

 

For å sikre areal til prosjektet er det nødvendig å erverve grunn som ligger nord for Sistranda idrettsplass 

(Golan). 

 

Vurdering: 

 

Det er gjennomført forhandlinger med grunneier og for å unngå at man berører andre eiendommer, samt at 

grunneier ikke blir sittende igjen med noen «inneklemte» areal er arealet noe større enn strengt tatt nødvendig for 

selve prosjektet. Det er imidlertid et krav fra selger at dette arealet medtas i kjøpet. 

 

Kvadratmeterprisen er noe høyere enn prisen som var grunnlaget for kjøp av areal til Beinskardet boligfelt som 

var på kr. 140 pr m2. Kjøpekontraktene ble her inngått i juni 2011. Fra juni 2011 og frem til juni 2015 har man 

hatt en prisstigning på 7,3 % i følge konsumprisindeksen. Med dette som utgangspunkt vil dette bety en økning 

fra kr. 140,- pr. m2 til kr. 150,20 pr. m2 for grunnprisen på Beinskardet. 

 

Dette betyr at den prisen som er fremforhandlet ligger på samme nivå som andre kjøp til utbygging på Sistranda 

som ikke ligger i strandsonen. I kjøpekontrakten er fratrukket et beløp med bakgrunn i en leiekontrakt på 

eiendommen som kommunen kjøpte til Blått kompetansesenter og som ikke er slettet. Dette var grunneiers 

ansvar i henhold til kjøpekontrakten, men for å unngå eget oppgjør mellom grunneier og kommunen, så tas 

denne erstatning inn i kjøpekontrakten som et fradrag i kjøpesummen.  

 

Rådmannen vil tilrå at kjøpekontrakten godkjennes som fremlagt. 
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THM INVEST AS - TILLEGGSAREAL PÅ RABBEN(RORBUA)  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune ser svært positivt på planene til THM Invest AS om å anlegge småbåthavn på Rabben. 

Kommunen vil derfor selge nødvendig tilleggstomt inklusive bestående naust, slik at det er mulig å 

utbygge småbåthavnen.  

 

Følgende forutsetninger legges til grunn for salget: 

 

1. Pris på naust og grunnareal fastlegges ved takst av godkjent takseringsfirma som oppnevnes 

etter enighet mellom selger og kjøper. 

2. Det fremlegges en fremdriftsplan og en detaljplan for utbygging av småbåthavnen med 

tilhørende parkeringsareal og servicefaciliteter. 

3. Kjøper forplikter seg til å avsette 5 % av totalt antall småbåtplasser til gjesteplasser. 

Kjøper forplikter seg videre til å delta i omlegging av avkjørsel til Fv. 714 sammen med 

naboeiendommen(Byggeriet), slik at man får en felles avkjørsel til Byggeriet, «Rorbua-

eiendommen» og småbåthavnen. 

       4.    Endelig kjøpesum godkjennes av formannskapet. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune ser svært positivt på planene til THM Invest AS om å anlegge småbåthavn på Rabben. 

Kommunen vil derfor selge nødvendig tilleggstomt inklusive bestående naust, slik at det er mulig å utbygge 

småbåthavnen.  

 

Følgende forutsetninger legges til grunn for salget: 

1. Pris på naust og grunnareal fastlegges ved takst av godkjent takseringsfirma som oppnevnes etter enighet 

mellom selger og kjøper. 

2. Det fremlegges en fremdriftsplan for utbygging av småbåthavnen med tilhørende parkeringsareal og 

servicefaciliteter. 

3. Kjøper forplikter seg til å avsette 5 % av totalt antall småbåtplasser til gjesteplasser. 

 

Kjøper forplikter seg videre til å delta i omlegging av avkjørsel til Fv. 714 sammen med 

naboeiendommen(Byggeriet), slik at man får en felles avkjørsel til Byggeriet, «Rorbua-eiendommen» og  

småbåthavnen. 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra THM Invest AS, datert 07.05.2015 

Brev fra (Innspill til kommunedelplan), datert 02.06.2015 

Utsnitt av Kommunedelplan for Sistranda 

Ortofoto som viser aktuelle utbygginger og aktuelt eiendomssalg 
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Situasjonskart 

Skisse som viser utbygging av småbåthavn 

 

Saksopplysninger: 

 

THM Invest A/S kjøpte i desember 2013 «Rorbua-eiendommen» av Frøya kommune etter en forutgående 

utlysing.  Etter denne tid har den nye eieren oppgradert anlegget og foretatt ombygging til utleieformål. 

Prosjektet er ikke ferdigstilt, da det gjenstår en del forhold omkring brannsikkerheten, bl.a. rømningsveger. 

 

I kommunedelplanen for Sistranda er området avsatt til allmennyttig formål og småbåthavn. Innenfor dette 

formålet er det også tillatt med utleieleiligheter på lik linje med formålet på Siholmen. 

 

Vurdering: 

 

THM Invest AS har planer om å utvikle området videre og dette er synliggjort i et innspill til kommunedelplanen 

for Sistranda. I tillegg er det ved brev til byggesakskontoret bedt om en avklaring om kjøp av naust og 

tilleggsareal til allerede ervervet areal på Rabben.  

 

Når det gjelder naustet så eies dette av Frøya kommune og er ikke i bruk, men det ligger to trebåter i naustet. 

Disse kan flyttes til Kvisten, hvor vi har lager for andre båter. Naustet har tidligere vært brukt i forbindelse med 

«naustprosjektet» ved Sistranda skole, men dette er ikke lengre aktuelt bruksformål. Naustet ligger tett inn til 

bygget som er kjøpt av THM Invest og er en utfordring i forhold til rømningsveg for ene bygget på bnr. 121. I 

tillegg vanskeliggjør naustet vedlikeholdet på nabobygget. THM Invest A/S ønsker derfor å overta/kjøpe naustet 

fra Frøya kommune. 

 

I og med at det planlegges småbåthavn i området, som er i samsvar med arealplanen, så er det behov for adkomst 

og parkeringsplass for småbåthavnen. Her søkes det derfor om tilleggstomt nord for dagens eiendom. Det er på 

vedlagte ortofoto vist hvilken eiendom det er snakk om og denne har en størrelse på ca. 900 m2. Her er det 

planlagt utfylling langs hele eiendommens lengde for så å bygge småbåthavn som har landfeste på denne 

fyllingen. Det er vedlagt en grov skisse av prosjektet. 

 

Nord for eiendommen ligger Byggeriet som i dag har store utforinger når det gjelder avkjørsel fra Fv. 714. 

Denne avkjørselen er svært bratt og på vinteren så kan ikke vogntog kjøre ned til bedriften og må derfor losses 

fra Fv. 714. Eier har henvendt seg til kommunen om evt, utvidelse av selve avkjørselen mot sør, men dette kan 

ikke godkjennes av Statens Vegvesen, da avkjørselen vil ble svært bred. Eneste mulighet er her å bygge ny 

avkjørsel lenger sør, slik at man får en lengre avstand til å ta opp stigningen. Denne omleggingen vil imidlertid 

komme i konflikt med dagens slamavskiller.  Det er imidlertid nå planlagt at denne slamavskilleren skal saneres, 

samt utslippsledningen og avløp skal føres til den nye slamavskilleren som er anlagt for Beinskardet boligfelt. 

Ved at dette prosjektet gjennomføres åpner dette for at avkjørsel omlegges og med dette får sanert både dagens 

avkjørsel til Byggeriet og til «Rorbua» og samler dette i en avkjørsel som vist på vedlagt skisse. I tillegg vil man 

da knytte på adkomst til området som tenkes utfylt og bygges ut til småbåthavn. 

 

Det vil være naturlig at kommunen ikke selger det areal hvor det er vist adkomst sør for Byggeriet, slik at denne 

bedriften også har adkomst til sjøsiden av sin eiendom. Dette betyr at nordgrensen for det området som tilrås 

solgt til THM Invest AS legges i utløpet av Bekkelva. Begrensningen av arealet mot vest bør gå mot ny 

adkomstveg til Byggeriet og totalt vil dette arealet utgjøre ca. 900 m2. 

 

Med de planer som nå foreligger på Rabben om utbygging av småbåthavn mener Rådmannen at kommunen bør 

selge nødvendig tilleggstomt slik THM Invest AS har ønske om. Når det gjelder pris for naustet og grunnarealet 

bør pris her fastlegges ved takst av godkjent takseringsfirma som oppnevnes etter enighet mellom selger og 

kjøper. Videre må et salg forutsette at det legges frem en fremdriftsplan for firmaets utbyggingsplaner, samt at 

kommunen må ha garanti for at det settes av gjesteplasser i den nye småbåthavnen.  Det må også være en 

forpliktelse at de deltar i anlegg av ny avkjørsel, sammen med Byggeriet, slik at man får sanert avkjørsler og får 

en sikker adkomst til alle aktiviteter i området. 
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SØKNAD OM KJØP AV FAST EIENDOM - MATRIKKELNR 1620 - GNR 15 BNR 101  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune selger ca. 2400 m2 av sin eiendom Gnr. 15, bnr. 101 til Øypall AS, slik som omsøkt. Det 

forutsettes at eiendommen blir utnyttet i henhold til mottatte søknad og at bygging igangsettes innen 2 år 

fra vedtaksdato. Videre forutsettes at nødvendig dispensasjon gis fra reguleringsplan og 

kommuneplanens arealdel. 

 

Kjøpesummen fastlegges til kr.50,- m2 for råtomt. Refusjon for vei, vann og kloakk settes til kr.100,-m2 

Kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelsen, samt tilknytningsavgift for 

vann og avløp i henhold til regulativ. 

 

Enstemmig 

 

Formannskapets behandling i møte 11.08.15: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Nytt siste avsnitt:  

 

« Kjøpesummen fastlegges til kr.50,- m2 for råtomt. Refusjon for vei, vann og kloakk settes til kr.100,-m2 

Kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelsen, samt tilknytningsavgift for vann og 

avløp i henhold til regulativ»  

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune selger ca. 2400 m2 av sin eiendom Gnr. 15, bnr. 101 til Øypall AS, slik som omsøkt. Det 

forutsettes at eiendommen blir utnyttet i henhold til mottatte søknad og at bygging igangsettes innen 2 år fra 

vedtaksdato. Videre forutsettes at nødvendig dispensasjon gis fra reguleringsplan og kommuneplanens arealdel. 

 

Kjøpesummen fastlegges til kr. 150,- pr. m2 og kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse med 

eiendomsoverdragelsen, samt tilknytningsavgift for vann og avløp i henhold til regulativ. 

 

Vedlegg: 

Søknad fra Øypall AS v/Roar Skjønhals, datert 21.06.2015 

Kart i målestokk 1: 2000 

Utsnitt av reguleringsplan for industriområde på Nordskag 

 

Saksopplysninger:   

 

Øypall AS produserer trepaller hvor hoveddelen av produksjonen går til Innovamar. Firmaet har sin produksjon i 

de tidligere lokalene til SalMar Processing AS, men disse arealer skal nå benyttes av Nutrimar AS og Øypall må 

derfor bygge nye lokaler for sin produksjon. 
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Vurdering: 

 

Øypall AS har vurdert ulike arealer, bl.a. arealet som i dag er planert og er byggeklart i Nordskag næringspark 

og som eies av kommunen. Dette er et areal hvor Innovamar har opsjon på frem til 2017 på visse betingelser. 

Øypall ser derfor ikke dette som et reelt alternativ for en pallefabrikk. De har også vurdert arealet som omfatter 

den gamle parkeringsplassen for SalMar, samt tilliggende område. Dette eies delvis av Witzøe og delvis av 

Frøya kommune. Imidlertid ligger dette arealet i en slik avstand fra produksjonslokalene til Innovamar at det 

betyr transport av paller med bil med lasting og lossing. Dette betyr et fordyrende ledd i Øypall sin produksjon 

og logistikk. 

 

Med bakgrunn i at Øypall ønsker en plassering som betyr at man kan transportere paller  direkte til 

produksjonshallen til Innovamar uten omlasting til bil, har de derfor sett på en lokalitet sørvest for dagens utfylte 

industriareal.  Areal som omsøkes er vist på vedlagt kartutsnitt og utsnitt av reguleringsplanen. 

 

Arealet som omsøkes ligger delvis innenfor reguleringsplanen hvor arealet er vist som friområde/grøntareal og 

delvis innenfor kommuneplanens arealdel hvor det er vist LNF. Det er derfor søkt om dispensasjon og hvor HFF 

har godkjent dispensasjon på betingelse av at det ikke er nabomerknader. Søknaden har også vært forelagt 

regionale myndigheter og som tilrår dispensasjonen med bakgrunn i den samfunnsmessige betydning av denne 

etableringen. Det har imidlertid innkommet nabomerknad og denne vil bli behandlet i HFF den 20.08.2015.  

 

Arealet omfatter totalt ca. 5100 m2 som delvis gjelder utsprengning og delvis utfylling i sjø, samt at det omfatter 

to eiendommer, hvorav kommunens areal er på ca. 2400 m2, mens det andre arealet er privat eiet og slik jeg 

forstår det er det her enighet om kjøp. 

 

Rådmannen vil tilrå at Øypall AS får kjøpe nødvendig areal av kommunen, slik at de snarest får realisert sine 

utbyggingsplaner. Det kan her også tillegges at Øypall AS kan bygge ut brannstasjon som omfatter både 

kommunens behov og industrivernet ved Innovamar. Dersom dette er aktuelt vil dette bli fremlagt som egen sak. 

 

Arealet som erverves av kommunen omfatter et landareal på ca. 2400 m2 og som ikke er planert, men arealet er 

knyttet opp mot veg og vann/avløpsanlegget som er utbygget i forbindelse med Nordskag næringspark.  

For fastlegging av kjøpesum må det tas utgangspunkt i utbyggingskostnaden for hele parken og som er på 450 

kr/m2. Dette gjelder for ferdig planert område, slik at prisen for omsøkt område må bli redusert, da det kun 

omfatter råtomt, men fremlagt vegg, vann og kloakk. Rådmannen vil derfor tilrå at kjøpesummen fastlegges til 

kr. 150 kr/m2 og at kjøper bekoster alle omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelsen, samt betaler 

tilknytning til vann og kloakk i henhold til kommunens gebyrregulativ. 

 

 

 



Saknr: 89/15 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

26.08.2015 

Arkivsaksnr: 

15/1133 

Sak nr: 

89/15 

Saksbehandler: 

Mattis Aune 

Arkivkode: 

 

Gradering: 

Unntatt offentlighet Ofl §13 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

36/15 Hovedutvalg for drift 18.08.2015 

89/15 Kommunestyret 26.08.2015 

 

 

RESSURSKREVENDE TJENESTER TIL ENKELTBRUKER.  

 

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1.  Kommunestyret innvilger økning i tjenestetilbudet til bruker, fra 1,3 årsverk til 5,6 årsverk fra 010315. 

2. Virksomheten pleie og omsorg tilføres 5 376 000,- Av dette vil 3 500 800 være refunderbart påfølgende 

år. Midlene tas fra disposisjonsfond for inneværende år som pr. 180815 er på 4.060.341,-  

3.  Årsverksøkningen legges inn i økonomiplan for 2016-2020 

 

Saksopplysninger:   

 

Saken er utatt offentlighet jfr Ofl § 13. 



Saknr: 90/15 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

26.08.2015 

Arkivsaksnr: 

15/1158 

Sak nr: 

90/15 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

 

Gradering: 

 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

90/15 Kommunestyret 26.08.2015 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 



Saknr: 91/15 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

26.08.2015 

Arkivsaksnr: 

15/1159 

Sak nr: 

91/15 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

 

Gradering: 

 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

91/15 Kommunestyret 26.08.2015 

 

 

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/1157    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 18.06.15  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 18.06.15 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 18.06.15 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 

 

 





















































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jon Birger Johnsen Arkiv: 141  

Arkivsaksnr.: 14/1225    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Eldrerådet 

Kommunalt Brukerråd 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

2. GANGS BEHANDLING - GODKJENNING AV PLANPROGRAM FOR 

REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre fastsetter «Planprogram til kommunedelplan for Sistranda, Frøya 

kommune», med følgende endringer: 

 

 Konsekvensene for fylkesveg 714 må tas med i planprogrammet, samt ivaretakelse av 

kollektivtrafikk og universell utforming. Dette må medtas under infrastruktur. 

 Det må medtas et eget tema om forurensning, heri også evt. forurenset grunn i 

planområdet. 

 Under punkt 4.1 i planprogrammet bør teksten endres i samsvar med vedtak i 

brukerrådet. 

 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra Statens Vegvesen, datert 06.05.2015 

Brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 26.05.2015 

Brev fra Fylkesmannen, datert 02.06.2015 

Brev fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 09.06.2015 

Mail fra Hans Anton Grønskag, datert 30.04.2015 

Merknad fra Nils J. Vang, mottatt 29.04.2015 

Vedtak i brukerrådet i møte den 18.05.2015 

Innspill fra THM Invest AS, datert 02.06.2015. 

 

Saksopplysninger:  

  

På bakgrunn av FSK saknr. 58/15 har rådmannen nå varslet oppstart av arbeidet med 

rullering av Kommunedelplan for Sistranda og bedt om innspill til planarbeidet.  

 

Forslag til planprogram til kommunedelplan for Sistranda lå ute til offentlig ettersyn i 

perioden 28.4.15 – 9.6.15. 

 



I høringsperioden kom det inn totalt 12 innspill.   

 

Vurdering: 

Innspill sektormyndigheter Rådmannens kommentar  

 

Statens vegvesen, brev datert 6.5.15 

 

Innspill til planarbeidet 

Merker seg at det under planprogrammets punkt 

4.3 står at etablering av detaljhandel på sjøsiden 

av fylkesveg 714 vil kunne bli tatt opp til ny 

vurdering i revisjonen av kommunedelplanen.  

 

Statens vegvesen er fortsatt svært skeptisk til å 

øke personbiltrafikken på tvers av fylkesvegen, 

og også til å øke antallet avkjørsler på 

strekninga. Mener at om det skal vurderes å 

tillate detaljhandel på sjøsida av fylkesvegen, må 

dette vurderes der det allerede er etablert 

avkjørsler.  

 

 

 

 

 

 

Innspillet tas med i planavveiningene. 

Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev 26.5.15 

 

Innspill til planprogrammet 

Konsekvenser for fylkesveg 714 må tas med i 

planprogrammet, og for øvrig vil ivaretakelse av 

kollektivtrafikk og universell utforming være 

vesentlig for fylkeskommunen videre i 

planarbeidet.  

 

Innspill til planarbeidet 

Mener at utbygging på nedsiden av fylkesvegen 

gir utfordringer med tanke på trafikksikkerhet, og 

derfor kan utløse behov for avbøtende tiltak. 

Gjør oppmerksom på at fylkeskommunen bare 

unntaksvis har gitt støtte til opprydding i 

trafikkproblemer som skyldes nyere lokale 

plangrep. 

 

Når det gjelder kulturminner under vann, 

forutsettes det at NTNU vitenskapsmuseet kan 

kreve at det gjennomføres marinarkeologisk 

befaring for framtidige reguleringsplaner der det 

åpnes for inngrep i sjø eller vassdrag. 

Kostnadene ved slike undersøkelser forutsettes 

dekt av tiltakshaver.  Det gjøres oppmerksom på 

at dersom det registreres kulturminner omfattet 

av kulturminnelovens §14, kan disse ikke frigis 

gjennom plan. Det må da søkes til 

Riksantikvaren om dispensasjon fra loven i hvert 

enkelt tilfelle før inngrep eventuelt kan tillates.  

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune ber om at 

automatisk fredede kulturminner som er 

registrert innenfor planområdet tegnes inn på 

 

 

 

Tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

 

 



plankartet, og viser til vedlagt kart.  

 

Grunnet usikkerhet om hvor skjulte automatiske 

fredede kulturminner finnes, må 

fylkeskommunen ta forbehold om arealbruken 

der disse ligger. Det forutsettes at framtidige 

reguleringsplaner sendes fylkeskommunen for 

uttalelse.  

 

 

 

Tas til etterretning. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev 2.6.15 

 

Innspill til planprogrammet 

I tillegg til temaene som er synliggjort i 

planprogrammet, bør det vurderes om en skal 

gjøre rede for forurenset grunn i planområdet.  

 

Mener at planprogrammets punkt 3.2 legger et 

godt utgangspunkt for å sikre at 

folkehelseperspektivet. Forebygging av 

trafikkulykker er viktig folkehelsearbeid, og bør 

ha prioritet som tema.  

 

Innspill til planarbeidet 

 

Barn og unge 

Planen synes å ha et bevisst fokus på barn og 

unge, gjennom intensjoner om å legge til rette for 

boligbygging i nærheten av viktige funksjoner 

som skole, barnehage og fritidstilbud, samt 

løsninger for gående og syklende. Oppfordrer 

kommunen til å invitere barn og unge i 

høringsfasen.  

 

Landbruk 

Ser det som viktig at gjenværende dyrkamark tas 

vare på for framtida. Å etablere ei avgrensning 

av tettstedet som ivaretar viktige 

landskapsverdier på Sistranda synes fornuftig.  

 

For eventuelle utbyggingsområder på dyrka 

mark, må det dokumenteres at det er utredet 

alternativer. Det må også utredes eventuelle 

indirekte konsekvenser for dyrka mark og 

avbøtende tiltak.  

 

Er opptatt av effektiv arealbruk i sentrale 

utbyggingsområder. En effektiv arealbruk vil 

bidra til å redusere presset på omkringliggende 

landbruks- og naturområder i et langsiktig 

perspektiv. Ser det som positivt at det er tenkt 

fortetting ved å utnytte innklemte arealer til 

boligformål, og at det er potensial for fortetting 

av eksisterende boligområder. Ser det som viktig 

at det innarbeides minimumskrav til boligtetthet i 

bestemmelsene til planen, samt at det 

gjennomføres en effektiv arealbruk med tanke på 

parkering.  

 

 

 

Tas til etterretning 

 

 

 

Tas til etterretning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. – Avveining av hvor det skal 

legges til rette for utbygging vil være en 

avveining som foretas i planarbeidet. 

Kystlynghei, dyrkamark og strandsone er alle 

eks. på verdifulle landskapsområder som vektes 

mot hverandre ved behov for nye 

utbyggingsområder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miljøvern 

Ser det som positivt at planarbeidet har fokus på 

å styre utviklingen av tettstedet både ved å 

ivareta viktige landskapselement som lyngheiene 

og strandsonen og ved å se på behovet for nye 

utbyggingsområder.  

 

Ser klima, naturmangfold, strandsone, landskap 

og tilgang til friluftsområder som sentrale tema i 

planarbeidet. Forurensning i form av støv, støy 

og forurensning i grunnen er også viktige temaer 

i planarbeidet.  

 

Ser det som viktig med høy arealutnyttelse. 

Mener at det bør synliggjøres et tydelig skille 

mellom boligområder med høy utnytting og 

områder som forvaltes med vekt på andre 

verdier. Det må settes minimumskrav til 

utnyttelsen i bestemmelsene til planen. 

Framholder grønnstruktur og strandsone som to 

viktige fokusområder for planen.  

Påpeker at alle saker som berører natur og miljø 

skal vurderes etter prinsippene i 

naturmangfoldloven §§ 8-12. 

 

Sosial og helse  

I tillegg til retningslinjene som er lagt til grunn i 

planprogrammet, nevnes Retningslinje for 

luftkvalitet i arealplanlegging, T1520.  

 

 

 

 

Jf. Kommentar over. 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoratet for Mineralforvaltning, brev 

datert 9.6.15 

 

Ingen merknad.  

 

 

 

Innspill fra private og organisasjoner Rådmannens kommentar  

 

Einar Steinvik og Stein Terje Eriksen, notat 

fra møte 9.8.13 

 

Innspill til planarbeidet 

Eiendommene 21/118 og 21/225 ønskes regulert 

til boligformål i kommunedelplanen.  Kart som 

viser de aktuelle eiendommene er vedlagt. 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

Frøya kiteklubb, notat 1.3.15 

 

Innspill til planarbeidet 

Orienterer om hvordan kiting foregår, og slår fast 

at Sistranda ut fra naturgitte forhold utgjør et 

unikt område for aktiviteten. Lister opp fysiske 

tiltak i strandsonen for å bedre sikkerheten ved 

kiting.  

 

 

 

 

Legges til grunn for avveiningene om bruk og 

vern av strandsonen. 



Ønsker også at det etableres et naust for 

vannsport i det aktuelle området, med fasiliteter 

som dusj, omkledningsrom, låsbar oppbevaring, 

oppvarmet oppholdsrom etc. 

 

Hans Anton Grønskag, brev 16.4.15 

 

Innspill til planarbeidet 

Mener at deler av hans eiendom har blitt regulert 

til offentlig friområde uten at han har blitt gjort 

oppmerksom på dette. Ønsker at hele hans 

eiendom, gnr. 21 bnr. 160 omreguleres til 

boligformål i kommunedelplanen.  

 

 

 

 

Her er det uklarheter vedr. eiendomsgrenser, jf. 

skyldelingsforretninger, matrikkel (se eiendom) 

og eiendommer slik de er tatt i bruk.  Dette bør 

gås gjennom slik at grenser blir riktige og 

reguelringsplan bør utarbeides for å fastsette 

detaljert arealbruk, jf. bestemmelse til gjeldende 

plan. 

Det vises forøvrig til at grønnstrukturen 

vurderes gjennom bl.a. barnetråkkregistreringen 

i pågående kommuneplanarbeid.  

 

Nils J. Vang, e-post datert 29.4.15 

 

Innspill til planarbeidet 

Mener at gangbrua over fylkesvegen på Sistranda 

er et byggverk som gir et visuelt minne som 

mange vil knytte til Frøya og Sistranda, og 

foreslår dekorasjon av denne for å gjøre den til 

noe fint og severdig.  

 

 

 

Ligger utenfor det som kommuneplanarbeidet 

skal omfatte. 

Kommunalt brukerråd, møtebok 18.5.15 

 

Innspill til planprogrammet 

Brukerrådet bemerker at formuleringen om 

universell utforming på planprogrammets side 15 

endres, slik at det slås fast at prinsippet om 

universell utforming skal ivaretas i planlegginga 

på ”alle områder der lov og forskrift krever 

det”, framfor ”der det passer”, slik det er 

foreslått i høringsforslaget.  

 

 

 

Foreslås endret. 

Frøya kommune, pleie og omsorg, e-post 

20.5.15 

 

Innspill til planarbeidet 

Slår fast at det er for tidlig å fastsette størrelse på 

nytt sykehjem. Tomtebehov anslås til om lag 4 

daa.  

 

Når de gjelder bofellesskap for demente, slår en 

fast et behov for ei forholdsvis flat tomt på minst 

3 - 4 daa.  

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

Eldrerådet, e-post datert 21.5.15 

 

Innspill til planprogrammet 

Støtter det kommunale brukerrådets uttalelse til 

planprogrammet.  

 

 

 

Tas til etterretning. 



 

 

THM invest, brev datert 2.6.15 

 

Innspill til planarbeidet 

Ønsker å gjenskape området rundt Rabbenbrygga 

og å utvikle området rundt til et område med 

sammensatt arealbruk.  Ser for seg tre trinn for 

utviklingen: 

 

1. Renovere bygninger for å stoppe forfall. 

Fylling i sjø for å gi mer plass.  Gjenreise 

butikken som brant ned.  

 

2. Etablere tilstrekkelige arealer for parkering og 

sørvisområde for båter. Modernisering og 

ombygging av kai, slik at denne i første omgang 

gir plass til 50 båter. Etablering av sørvisstasjon 

og verksted for marine brukere. Orienterer om at 

det vurderes å flytte sørvisfunksjon for båtene til 

Lerow AS til området.  

 

3. Etablering av ei 100 meter lang betongkai i T-

form ut fra ekisterende ruiner, med kapasitet på 

inntil 150 båtplasser i framtida. Restaurant, 

overnatting, sørvisfunksjoner for båtfolk og 

andre turister. 8-kantet glassbygning på enden av 

kaia for servering og opphold.  

 

Mener det må planlegges utfylling og utvidelse i 

både nordlig og sørlig retning med tanke å 

framtidig utvikling. Planen bør åpne for flere 

kombinasjoner av både land- og sjøbaserte 

næringer.  

 

 

 

 

Er hensikten å gjenskape et tidligere 

bygningsmiljø for opplevelse, eller å drive 

næring?  En kombinasjon? 

 

 

I gjeldende plan er det lagt opp til satsing på 

senterfunksjoner både på Siholmen, Midtsian og 

Rabben. Det bør vurderes om dette legger opp til 

en for stor spredning ev senterfunksjoner. 

Formålet for Rabben bør diskuteres med 

utgangspunkt i innspillet.   

 

 

 

 

 









































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv: X42 &13  

Arkivsaksnr.: 15/939    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

HØRING OM SAMMENSLÅING AV TINGRETTER  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune stiller seg positiv til Justis- og beredskapsdepartementetets forslag 

og stiller seg bak en sammenslåing av Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett. 

Eller: 

 

2. Frøya kommune ønsker ikke å stille seg bak Justis- og beredskapsdepartementetets 

forslag om sammenslåing av Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett på bakgrunn av 

viktigheten med å opprettholde arbeidsplasser i distriktene. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Høring – Forslag til sammenslåing av Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett. 

 

Saksopplysninger:   

 

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om å 

sammenslå følgende tingretter (lokaliseringsforslag i parentes): 

 Aust-Telemark og Nedre Telemark tingrett (Skien) 

 Jæren tingrett og Dalane tingrett (Sandnes) 

 Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett (Trondheim) 

 Modum, Eiker og Sigdal tingrett og Kongsberg tingrett (Opprettholdes 

på hhv. Kongsberg og Hokksund) 

 Bergen tingrett og Nordhordland tingrett (Bergen) 

 

Departementet har utarbeidet fem høringsnotater som er innarbeidet i ett dokument.  

Høringsnotat for Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett er tatt ut og vedlegges denne saken. 

 

På bakgrunn av en forespørsel fra Justis- og beredskapsdepartmentet11. februar 2014 

innhentet Domstoladministrasjonen (DA) uttalelser fra alle domstollederne i tingrettene om 

deres syn på sammenslåing med nærliggende domstoler. Samtlige domstolledere responderte 

på henvendelsen fra DA, og 60 % av domstollederne var positive til strukturendringer. 



 

Vurdering: 

 

Et vesentlig moment ved vurderingen av endringer i domstolstrukturen har vært at 

domstolene skal være av en slik størrelse at det skapes et godt faglig miljø, noe som skal 

sikre det rettssøkende publikum et godt og likeverdig domstoltilbud i hele landet. 

Samfunnsutviklingen de siste årene har medført økte krav til kunnskap og innsikt. Det er for 

den enkelte dommer neppe mulig å ha erfaring fra alle livsforhold og omfattende kunnskap 

på alle rettsområder. 

Utviklingen viser at sakene har blitt mer komplekse og tidkrevende. Dette stiller høyere krav 

til domstolen og den enkelte dommer. Det er utfordrende for den enkelte dommer å ha 

omfattende kunnskap på alle rettsområder. En større kollegial domstol vil derfor gi grunnlag 

for bedre samlet faglig kompetanse. Større domstoler vil også gi bedre mulighet for moderat 

spesialisering av dommere, og for planmessig kompetanseutvikling både for dommere og 

saksbehandlere ved domstolen. 
 

Videre gir større domstoler bedre vilkår for å avvikle ressurskrevende saker, og til å avvikle 

rettssaker med flere dommere. Større domstoler vil også gjøre det lettere å etablere mer 

rasjonelle administrative rutiner, blant annet gjennom bruk av ny teknologi. Dette muliggjør 

en mer effektiv og økonomisk drift. Videre gir større domstoler redusert sårbarhet med 

hensyn til sykefravær, ferieavvikling mv. Færre rettslokaler gjør det lettere og rimeligere å 

innføre nødvendige sikkerhetstiltak. 

 

Sett i et distriktspolitisk perspektiv vil det likevel være uheldig å sentralisere arbeidsplasser 

bort fra distriktene og inn i større enheter. Distriktene vil miste kompetanse og arbeidsplasser 

som er viktig for å opprettholde lokalsamfunn. For små kommuner er slike arbeidsplasser 

viktig, og er med på å bygge bærekraftige samfunn. 

 

Rådmannen fremsetter derfor to forslag til vedtak, et der kommunen stiller seg bak 

sammenslåingen og et der kommunen ikke gjør det på bakgrunn av viktigheten med å 

opprettholde arbeidsplasser i distriktene. 

 

 

 

 















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Arthur Gipling Arkiv: 640 &01  

Arkivsaksnr.: 15/1101    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

 

FRØYA KOMMUNE OG RESERVERTE KONTRAKTER INNEN 

ANSKAFFELSESOMRÅDET  

 

 

Forslag til vedtak: 
1. Frøya kommune vil innen alle anskaffelsesområder aktivt gjøre bruk av Forskrift om offentlige 

anskaffelser (FOA) § 3- 12 som gir mulighet til å begrense konkurranser til 

arbeidsmarkedstiltaksbedrifter. 

2. Innen følgende anskaffelsesområder skal bruk av FOA § 3- 12 alltid vurderes: 

-Vaskeri 

-Utenomhusarbeid 

-Kantinedrift 

Unntak for bruk av reservert kontrakt innen disse områdene skal begrunnes i 

anskaffelsesprotokollen. 

3. Vedtaket iverksettes med virkning fra 01.10.2015. 

 

 

 

Vedlegg: 

 
Ingen 

 

Bakgrunn for saken 

Frøya kommunes innkjøpsstrategier er nedfelt i økonomireglement og gjennom innkjøpsavtale med Sør-

Trøndelag fylkeskommune. 

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter regulerer innkjøp ut over innkjøpsavtalen ut fra 

verdien av innkjøpene. I loven kalles dette for terskelverdier. Innkjøp over kr. 300.000 skal skje etter innhenting 

av tilbud fra mer enn 3 leverandører. Innkjøp i størrelsesorden kr. 500.000 — kr. 1.600.000 krever utarbeidelse 

av anbudsdokument og kunngjøring i Doffin. Når innkjøpet er over 1,6 mill. kr. gjelder det samme, men i tillegg 

med krav om kunngjøring innen EØS-systemet, og for byggeprosjekter over 40 mill. kr. må anbudene skje i EU-

om rådet. 

 

I tillegg finnes det en mulighet for å benytte såkalte reserverte kontrakter som gjelder bedrifter med tilrettelagte 

arbeidsplasser. 

I Frøya kommune gjelder dette DalPro AS. Frøya kommune har anbudskontrakt med DalPro AS for 

vaskeritjenester, og det er inngått driftsavtale om vedlikehold av uteområdene i Sistranda sentrum, samt rundt 

rådhuset. 

 

 

Saksopplysninger:   

 



DalPro AS er et heleid kommunalt aksjeselskap der Frøya kommune har en eierandel på 40 % og Hitra 

kommune har en eierandel på 60 %. I følge DalPro AS sitt verdidokument skal selskapet drive kvalifisering 

gjennom fremstilling av produkter av høy kvalitet og handel for å kunne tilby realistisk og utviklende 

arbeidstrening til mennesker som har uavklart arbeidstilknytning. Hensikten er å bidra til at deltakerne kan bli i 

stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. 

 

For personer som har varig uføretrygd kan bedriften tilby opplæring og tilsetting i varig tilrettelagt arbeid i 

DalPro AS sine produksjonsavdelinger eller bistand til tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv. 

 

Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene, næringslivet, NAV, helse - og sosialtjeneste og skole bidra til 

at den enkelte deltaker når sine mål om god livskvalitet og arbeidstilknytning ut i fra den enkeltes 

forutsetninger. 

 

DalPro AS er ikke en industribedrift, men en virksomhet som legger til rette for utvikling av mennesker. De 

varer og tjenester som produseres er virkemidler for å nå disse målsettingene. 

 

De ytre forholdene som har størst innvirkning for driften ved DalPro AS er: 

 NAV er oppdragsgiver og har stor innflytelse på hva som skjer med antall tiltaksplasser og 

bestillingsrutiner i forhold til attføringstiltak. 

 I forhold til eierkommunene er det nødvendig at DalPro AS hele tiden ser på mulighetene til å øke 

samarbeidet både i forhold til å ta på seg oppdrag og for å utvikle samarbeidet på nye områder. 

 Markedet vil være med å påvirke utviklingen i bedriften 

 Som en heleid kommunal tiltaksbedrift som eksisterer i en konkurransesituasjon med annet næringsliv 

gjelder Regelverk for offentlig anskaffelser med to klare unntak: 

1. Dersom den aktuelle produksjonen i hovedsak kun utføres for eier kan eier tildele oppdrag til bedriften 

uten anbud. 

2. Det offentlig kan på forretningsområder der dette er aktuelt gjennomføre begrenset anbud.  

 

Dette betyr at som anbudskonkurranse regnes å være til bedrifter som i hovedsak sysselsetter 

funksjonshemmede. 

 

Hva er en reservert kontrakt 

Reserverte kontrakter er et nytt begrep som kom inn i en ny forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) som 

trådte i kraft 1. januar 2007. 

 

§ 3-12 Reserverte kontrakter 

Oppdragsgiver kan begrense konkurransen til virksomheter hvor flertallet av de berørte ansatte er 

funksjonshemmede, og arten eller omfanget av deres handicap innebærer at de ansatte ikke kan utøve arbeid 

på ordinære vilkår. Dei som oppdragsgiver benytter denne muligheten, må det opplyses om dette i 

kunngjøringen. 

 

Bruk av FOA § 3-1 2 vil si at det gis anledning til å begrense en konkurranse til 

arbeidsmarkedstiltaksbedrifter. Forøvrig gjennomføres konkurransen på vanlig måte i henhold til regelverket for 

offentlige anskaffelser. Dette betyr at kontraktens gjenstand og verdi avgjør utlysningsområde og 

konkurranseform. Dette kan igjen bety at arbeidsmarkedstiltaksbedrifter som Frøya kommune helt eller delvis 

må påregne å konkurrere om kontrakter med tilsvarende arbeidsmarkedstiltaksbedrifter nasjonalt eller innen 

hele EØS-området. 

 

Bestemmelsen om reservert kontrakt etter § 3- 12 har som utgangspunkt at anskaffelsens verdi tilsier at det skal 

gjennomføres en konkurranse etter regelverket, dvs. over kr. 200.000. 

 

For produktområder hvor Frøya kommune samlet sett ikke gjør anskaffelser som overstiger gjeldende 

terskelverdier, vil en fortsatt stå fritt til å konsentrere sine kjøp til arbeidsmarkedstiltaksbedrifter. Ved 

anskaffelser av mindre verdi må det også etterspørres pristilbud fra mer enn en leverandør dersom dette er 

mulig, jf. regelverkets prinsipp om konkurranse fra første krone. 

 

Hvorfor reserverte kontrakter 

Bestemmelsen om reserverte kontrakter er tett knyttet til formålsbestemmelsen i Lov om offentlige anskaffelser 

§ 1 hvor det heter: 



 

«Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv 

ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også 

bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillitt til at offentlige anskaffelser 

skjer på en samfunnstjenlig måte.» 

 

Regelverket fra 2007 har et sterkt fokus på at det offentlige også skal tenke helhetlig innenfor 

anskaffelsesområdet og at en i tillegg til å inngå gode avtaler også benytter markedsmakt til å fremme og 

forvalte offentlige verdier. 

 

Hvordan tilnærme seg problemstillingen 

Utgangspunktet når en skal vurdere fremtidig bruk av «reserverte kontrakter» er kommunens behov for varer og 

tjenester. 

 

Rådmannen ser det som fornuftig å ha klare føringer for dette. Det er behov for forutsigbarhet, men også å gjøre 

kjent produktområder for alle arbeidsmarkedstiltaksbedrifter i regionen. I tillegg vil egen organisasjon ha behov 

for retningslinjer som gir et nødvendig og fornuftig handlingsrom. 

 

Hvilke innkjøpsområder kan være aktuelle for reserverte kontrakter  

Ut fra aktuelle produktområder kan Frøya kommune forsøke å skape gunstig konkurranse blant 

arbeidsmarkedstiltaksbedrift innen følgende avtaleområder: 

 Vaskeri 

 Utenomhusarbeid/ryddearbeid 

 Kantinedrift 

 

Det legges til grunn av Frøya kommune ved utlysning av konkurranse innenfor disse avtaleområdene alltid skal 

vurdere den mulighet som ligger i FOA 3- 12 om «reservert kontrakt». 

Unntak av bruk av bestemmelsen skal alltid begrunnes i anskaffelsesprotokollen. 

 

Når det er gjennomført en konkurranse begrenset til arbeidsmarkedstiltaksbedrift er det ikke anledning til å 

trekke konkurransen fordi en ikke synes tilbudene er gode nok/kunne ha fått bedre pris i det åpne markedet 

(forutsatt det er mottatt mer enn et tilbud). 

 

En begrenset konkurranse vil kunne føre til færre tiIbydere som igjen kan ha betydning for pris. Et motargument 

kan være at arbeidsmarkedstiltaksbedrifter normalt vil ha lavere lønnsutgifter enn ordinære 

produksjonsbedrifter. 

 

Det legges likevel til grunn at kostnadene kan bli høyere for kommunen når en konkurranse begrenses til 

arbeidsmarkedstiltaksbedrifter. 

 

Saken har ingen innvirkning på kommunale planer og finansiering/økonomi vil bli på tilnærmet samme nivå 

som tidligere. Driftskonsekvensene endres heller ikke vesentlig. 

Saken danner presedens for nye arbeidsmarkedstiltaksbedrifter. 

 

Involvering av tillitsvalgte eller ansatte anses ikke nødvendig. 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune inngikk i 2001 en avtale om vaskeritjenester. Avtalen ble videreført i 2004, uten at ny 

konkurranse ble kunngjort. Det var ikke anført forhold som tilsa at varigheten utover 4 år kunne begrunnes 

forretningsmessig. Manglende oppsigelse av avtalen representerte derfor en ulovlig direkte anskaffelse, og 

klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA ila Frøya kommune et gebyr på 100 000 kroner for den ulovlig 

direkte anskaffelsen. Gebyret utgjorde ca. 8,4 prosent av anskaffelsens totale verdi. Det er derfor viktig at 

anskaffelsen konkurranseutsettes (begrenset til arbeidsmarkedstiltaksbedrifter). 

 

Ut fra ønske om å ivareta arbeidsmarkedstiltaksbedrifter i vår region og Lov om offentlige anskaffelser, 

anbefaler rådmannen at det gis føringer for anskaffelsesområder der Frøya kommune skal ta i bruk FOA § 3-12 

ved å reservere planlagte konkurranser til arbeidsmarkedsbedrifter, innen områdene, vaskeri, 

utenomhusarbeid/ryddearbeid og kantinedrift. 



 

Saken har ingen konsekvens for vedtatte overordna mål i samfunnsplan eller vedtatte mål i aktuelle 

kommunedelplaner. 

Saken har heller ingen betydning for tidligere vedtak og/eller bestillinger fra KST, FSK eller utvalg. 

 

De økonomiske og finansielle konsekvenser for hele planperioden for drift og driftsbudsjett vil være på 

tilnærmet samme nivå som tidligere år og har heller ingen konsekvens for investeringsbudsjettet. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: U63 &18  

Arkivsaksnr.: 15/910    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING KJEILA KRO & 

GJESTEGIVERI AS, MAUSUND 

 

 

Forslag til vedtak: 

 Keila kro & gjestegiveri innvilges serveringsbevilling etter Lov om 

Serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 3. 

 Keila kro & gjestegiveri innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin 

og brennevin. 

 Bevillingene gjelder inne i Sjøblomstens lokaler i 2 etasje med uteområde, og tv-

stue/allrom i 3.etasje og ute på kaia jfr tegninger.  

 Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid med saker 

etter alkoholloven, K-sak nr 145/09, av 26.11.09.  

 Raymond Berge f. 03.09.80 godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått 

kunnskapsprøven om alkoholloven. 

 Jan Ingar Berge f. 03.05.55 som er en av eierne har avlagt og bestått etablererprøven 

for serveringsvirksomhet. 

 Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden 30.06.20, med 

forbehold om inngått avtale om overdragelse av Sjøblomsten Kysthotell Mausund går 

i orden innen utgangen av november 2015. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling med aktuelle vedlegg. 

Kart over skjenkeområdene. 

 

Saksopplysninger:  

  

Gjestgivereiet ”Sjøblomsten” eies av Karl Ove Bjørnstad. Han er nå på vei til å overdra 

Sjøblomsten til Harald Ole Aursøy f. 21.06.47 og Jan Ingar Berge f. 03.05.55. Det søkes om 

serverings- og sjenkebevilling for følgende områder: 

2 etg: kafeteria/restaurant og på balkong med utgang fra resteuranten 

3 etg: allrom/tv-stue 

Kaiområde forran – vest. 



 

 

Vurdering: 

 

Eier Jan Ingar Berge har bestått etablererprøve for serveringsbevilling. Raymond Berge som 

jobber som ervitør/kelner ved foretaket har bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 

Skatteattest for både eiere og servitør er uten restanser. Det er ingen anmerkinger i 

uttalelsene fra NAV og Politiet. 

 

Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden 30.06.20 

 

Skjenketidene er fastsett slik: (K-sak nr 145/09, av 26.11.09) 

”Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl 09.00- 01.00 

Fredag/lørdag:   kl 09.00- 02.00  

Søn- hellig og høytidsdager   kl 12.00- 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:     kl 13.00- 11.00 

Fredag/lørdag:   kl 13.00- 01.00  

Søn- hellig og høytidsdager   kl 13.00- 01.00 

 

I jule, påske og pinseuka gis skjenkebevilling til kl 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. 

I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre/lørdag kan det skjenkes til kl 02.00: 

Nyttårsaften, 1.nyttårsdag, kvelden før kristi himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai.  

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger.” 

 

Saker etter alkoholloven skal ifg kommunens delegasjonsreglement alltid behandles i 

hovedutvalg for forvaltning, før behandling i kommunestyret. På grunn av sein 

tilbakemelding fra politiet velges det derfor å gå direkte til Kommunestyret. Bedriften er 

avhengig av å få et vedtak fort da fristen for saksgang snart går ut. 

 

 

 

 









































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sigrid Hanssen Arkiv: 613 &53  

Arkivsaksnr.: 14/1188    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Hovedutvalg for drift 

 

 

KLAGE PÅ ANTAGELSE AV ANBUD BOLIGER VANSKELIGSTILTE  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Klage av 27.05.2015 fra Norgeshus Snekkerservice Frøya tas ikke til følge.  Frøya kommunes beslutning om 

tildeling av kontrakt til Boinnova fastholdes. 

 

 

Vedlegg: 
 

Klage 

Anbudsgrunnlag med prosjektbeskrivelse og spørsmål til anbud 

Antagelse av anbud med anbudsprotokoll 

Tilbud – samt den delen av tilbudene som beskriver forbehold 

FKs svar til Riiber Eiendom as 

Innspill vedrørende klagesak fra Boinnova 

Saksopplysninger:   
 

I sak 14/1188 punkt nr. 3 beskrives ett behov og gjøres en bestilling for boliger til vanskeligstilte:  

8 små utleieboliger for vanskeligstilte utlyses i Doffin. Utbygger stiller til rådighet 8 boliger etter nærmere 

definert størrelse/standard til leietakere som regnes som vanskeligstilte og stiller tomt til disposisjon 

sentrumsnært. Det inngås en avtale om at kommunen har tildelingsretten for 10 år med opsjon på 10 år til. 

I tillegg krever kommunen at utbygger et tilsvarende antall boenheter til det ordinære åpne boligmarkedet. 

Prosjektet ble utlyst på Doffin den 31. mars i 2015 etter modell av lignende prosjekt som er utført i Norge, f 

eks. Hamarøymodellen. Det ble laget en beskrivelse i tilknytning til prosjektet som sa at utbygger skulle stille 8 

boliger til rådighet, etter nærmere definert størrelse og standard, til leietakere som regnes som vanskeligstilte. 

De skal være sentrumsnære og utbygger skal stille tomt til disposisjon. Det ble opplyst at det var muligheter 

for husbankfinansiering av prosjektet, og at byggene derfor måtte være innenfor Husbankens krav og normer 

for denne type leiligheter.  I tillegg til dette krever kommunen at utbygger bygger og stiller til rådighet et 



tilsvarende antall boenheter for det ordinære åpne boligmarked på Frøya. Dette skal sikre tilbud til begge 

gruppene og bidra til mangfold og inkludering.  

Frøya kommune skal så inngå en avtale med utbygger om tildelingsrett for boliger for vanskeligstilte. 

Tildelingsretten gjelder for 10 år, med opsjon på 10 år, totalt 20 år. 

Det ble stilt spørsmål i anbudsfasen om avstand til sentrum, størrelse på boliger og om kommunen hadde 

tomter til salgs. Alle besvarelser ble lagt ut i Doffin. 

Ved anbudsåpning den 8. mai  2015 var det innkommet 3 tilbud.  

1. Boinnova Smart Living med kr 6 925,- pr enhet (leilighet) pr mnd. 

2. Ruta Entreprenør, kr 120 000,- pr mnd for 8 leiligheter (svarende til kr 15 000,- pr mnd). 

3. Riiber Eiendom as, kr 13 800,- pr enhet (leilighet) pr mnd. 

Den 12. Mai 2015 ble det gjort ett vedtak om kontraktsforhandlinger med Boinnova Smart Living as. 

Den 27. Mai 2015 mottok Frøya kommune en klage på vedtak til innstilling av tilbyder på boliger for 

vanskeligstilte fra Norgeshus Snekkerservice Frøya.  

Det anføres i klagen at det ikke går frem av utlysningsteksten at det forutsettes gitt tilskuddsmidler fra 

Husbanken til dette prosjektet. Det er bare en av tilbyderne som har tatt det som en forutsetting at det gis 

tilskudd fra Husbanken. Klager har etterfølgende tatt kontakt til Husbanken og ifølge klager blitt opplyst 

følgende: ”Det ingen garanti for at kommunen/annen søker får tilskudd på disse boligene i år.” 

Det er videre anført i klagen, at det forutsettes at utbygger stiller en sentrumsnær tomt til disposisjon. Klager 

gjør oppmerksom på at kommunen før kontraktsforhandlinger inngås bør sikre seg, at forbeholdene som 

stilles av den innstilte tilbyderen i denne forbindelse, er avklart.  

Klagen er vedlagt som sakens vedlegg nr. 1. 

Frøya kommune avviste klagen i brev av 1. Juni 2015 til Riiber Eiendom as, se vedlegg 4. Kommunen har blant 

annet anført at det ikke skulle ses som en forutsetning med husbankfinansiering men som en mulighet – og 

samtidig i utlysningsteksten gjort oppmerksom på at størrelsen og utformingen må være innen for Husbanken 

krav og normer for denne type tiltak, dersom denne finansieringsform velges. Det vises i brevet også til at 

annen tilbyder, Ruta har tatt samme forbehold om husbankfinansiering. 

For så vidt angår det anførte i klagen ang. sentrumsnær tomt har kommunen anført at det etter kommunens 

oppfatning ville være urimelig å forlange at tomtene var anskaffet før konkurransen var endelig avsluttet. Det 

vises samtidig til de stilte spørsmål og svar, offentliggjort på Doffin, under konkurransen, se vedlegg 2.  

I e-post av den 8. juni 2015 til Frøya kommune varsler Frode Riiber at han opprettholder klagen til kommunen 

og at han mener at kommunen ikke har oppfylt kravet om likebehandling og forutberegnelighet i lov om 

offentlige anskaffelser, og at han derfor ber om å få klagen behandlet i Hovedutvalg for drift. 

Frøya kommune har varslet Boinnova om at vi avventer klagens utfall før kontrakt inngås. Boinnova er 
innforstått med dette og videre orientert om at husbankfinansiering er i orden 
 

Vurdering: 
 

Spørsmålet det blir å vurdere er om kommunen har vært tydelig nok på forutsetninger og betingelser i 

utlysningsteksten i relasjon til Husbankfinansiering. 



Ser en på vurderingstemaene for tildelingen er blant annet prisen angitt som et av disse. Det er klart at den 

valgte finansieringsform er vesentlig, idet den oftest vil være avgjørende for prisen. Finansieringsform i seg 

selv har imidlertid ikke vært et vurderingstema. 

Kommunen har i utlysningsteksten formulert det som en ”mulighet for Husbankfinansiering av prosjektet” – 

og ikke som en forutsetning.  

Årsaken til at kommunen valgte å nevne denne muligheten i utlysningsteksten er for det første, at 

Husbankfinansiering vurderes som den mest opplagte finansieringsform til et slikt prosjekt. Kommunen har 

blant annet kjennskap til andre lignende prosjekter, herunder Hamarøymodellen, men kommunen har 

omvendt sett ikke ønsket å formulere det som et krav og derved utelukke andre løsningsmuligheter. Det er 

med andre ord opp til utbyggeren å velge en hensiktsmessig og passende finansieringsform til prosjektet.  

Dersom utbyggeren måtte velge finansering fra Husbanken gjør kommunen i utlysningsteksten oppmerksom 

på at det stilles en rekke krav og normer fra Husbankens side til leilighetene.  

Størrelse og utforming er det imidlertid opp til utbygger å definere, men kommunen presiserer at det må være 

snakk om små leiligheter og innenfor kravene til TEK 10 for varige bygg.  

Det er med formuleringen i utlysningsteksten lagt opp til at utbyggeren selv må sjekke mulighetene for 

finansiering med Husbanken. Kommunen har alene påpekt muligheten. 

Ved at formulere det som en mulighet ligger det for det andre også implisitt i dette en aksept av at en sådan 

finansering kanskje ikke kan oppnås i det enkelte tilfelle. Det må derfor også nødvendigvis aksepteres at 

utbyderne må ta et vist forbehold i denne henseende. Dette har to av utbyderne gjort i tilbudene sine; 

Boinnova og Ruta.  

Det er ikke mulig å søke om Husbank-finansiering til rent hypotetiske eller planlagte prosjekter. Det kan derfor 

ikke søkes om finansering på forhånd. Boinnova hadde derfor i tilbudet vedlagt søknaden sin til Husbanken. 

Husbanken har i følge det opplyste nå gitt tilsagn om finansiering til Boinnova.  Det er vanskelig å se hvordan 

dette kunne løses mer hensiktsmessig, på annen vis. Det vises i den forbindelse også til brev av 14. Juni 2015 

fra Boinnova i forbindelse med klagen, der det redegjøres for Boinnovas syn på dette, jf. vedlegg nr. 5 

Det er klart, at det ved å utlyse det på denne måten, er en vis risiko for at finanseringen ikke 

oppnås/forutsetningen faller bort, og her vil konsekvensen nødvendigvis bli at konkurransen må lyses ut på 

nytt.  

Det er imidlertid et sterkt håp og forventning om å realisere gode og omkostningslave boliger til 

vanskeligstilte, og her er finansiering naturligvis en veldig avgjørende faktor. Kommunen mente at 

Husbankfinansiering til prosjektet var opplagt, og at det var en god mulighet for å få dette. Kommunen har 

imidlertid ikke ønsket å utelukke andre løsninger for finansering på forhånd. 

En kan på den bakgrunn ikke se at hensynet til forutsigbarhet og likebehandling i anskaffelsesregelverket ikke 

har vært fulgt i saken.  

Det er noe relativt nytt med Husbankfinansiering til slike prosjekter, og det krever at man setter seg godt inn i 

finansering og tilskuddsformer for å avdekke hvilke muligheter som finnes på dette området. Dette mener 

administrasjonen Boinnova har løst best, og de har også kunne legge frem den beste prisen på prosjektet.  

For så vidt angår det anførte ang. tomt fastholdes det anførte i brev til klager, jf. vedlegg nr. 4.  



Kommunen har ikke stilt krav om at tomten skulle foreligge på forhånd, men stilt krav om at det er utbygger 

som må kjøpe tomter og stille dem til disposisjon til prosjektet. Kommunen vil være oppmerksom på 

forbeholdet fra Boinnova i denne forbindelse ved en evt. kontraktsinngåelse.  

Det innstilles på den bakgrunn at klagen ikke tas til følge. 

 

 

 

 

 











































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: L12  

Arkivsaksnr.: 14/1163    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

 

SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR INNTIAN SMÅBÅTHAVN  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for Inntian småbåthavn med 

beskrivelse, plankart og bestemmelser datert 10.04.2015 med følgende endringer: 

 Reguleringsbestemmelsene §4 pkt. nr. 4 tas ut. 

 I reguleringsbestemmelsene §3 pkt. 1 tilføyes følgende setning:» Det tillates ikke 

innredet rom for varig opphold.» 

 Sjøområdet på yttersiden av moloene/småbåthavna inkludert fyllingsfot 

omreguleres til «Trafikkområde i sjø». 

 

Vedtaket fattes i medhold til PBL § 12-12. 

 

2. Det forutsettes at endringer i pkt. 1 opprettes før endelig kunngjøring av planen. 

 

 

Vedlegg: 

Planomtale, datert 10.04.2015 

Plankart, datert 10.04.2015 

Reguleringsbestemmelser, datert 10.04.2015 

Høringsuttalelse fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, datert 09.07.2015 

Høringsuttalelse fra Kystverket Midt-Norge, datert 15.08.2015 

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 10.08.2015 

 

Saksopplysninger:   

 3D-smia har på vegne av Inntian småbåtforening utarbeidet reguleringsplan i Breivikfjæra 

på Inntian. Planen legger opp til at det kan etableres to moloer, 52 båtplasser, inntil 16 naust, 

dokk for vedlikehold av båt og et servicebygg. Breivikfjæra skal mudres for å få tilstrekkelig 

dybde og massen er tenkt brukt til utfylling for naustområdet. 

 

 

Vurdering: 

 



Planområdet er avsatt til småbåthavn i kommuneplanen og reguleringsplanen samsvarer 

relativt godt med dette. Planen vil båndlegge noe større sjøareal enn det som er inntegnet i 

kommuneplanen. Planarealet er ca. 26 da, fordelt på formålene småbåtanlegg, naustområde, 

vei, landbruksformål og dokk for vedlikehold av båter. 

 

Planen har vært ute på høring i perioden 24.06.2015 – 17.08.2015. Ved utgang av 

høringsperioden var det innkommet 3 høringsuttalelser. 

 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune: 

Fylkeskommunen har ikke stilt vilkår for egengodkjenning, men mener at planbeskrivelsens 

punkt 6.4.1 om at naust ikke tillates innredet med rom for varig opphold bør også tas med i 

reguleringsbestemmelsene. Rådmannen tilrår at dette tas inn som ny setning i bestemmelsene 

§3, pkt. 1. 

 

Kystverket: 

Kystverket viser til sjøområdet utenfor småbåthavna/moloene må gis et annet 

reguleringsformål. De forseslåt at det gis formålet «Friluftsområde i sjø». Rådmannen mener 

at dette arealet bør omreguleres til «Trafikkområde i sjø» da dette vil være i tråd med bruken 

av området. 

 

Videre viser Kystverket til at fartsgrense i sjø ikke kan bestemmes i reguleringsplaner, da 

plan utarbeides i henhold til PBL, mens fartsgrense i sjø reguleres av Lov om havner og 

farvann. Rådmannen tilrår derfor at pkt. 4 i bestemmelsenes §4 tas ut. 

 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: 

Fylkesmannen har ingen merknader til planen m/bestemmelser 

 

 

 

 

 























































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/1371    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

GODKJENNING AV KJØPEKONTRAKT - TOMT TIL FOTBALLHALL  

 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret godkjenner fremlagte kjøpekontrakt for kjøp av del av eiendommen Gnr. 21, 

bnr. 1 som ligger i grensen mot Sistranda idrettsplass(Golan). 

Kjøpesummen finansieres midlertidig ved bruk av ubundet kapitalfond mot tilbakeføring ved 

finansiering av fotballhallen/klatrehallen. 

Kommunestyret tar forbehold om at prosjektet for fotballhall/klatrehall gjennomføres og at 

kjøpet ikke gjennomføres før prosjektet er endelig vedtatt og finansiert. 

 

 

Vedlegg: 

 

Forslag til kjøpekontrakt. 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med Helhetlig idrettspark er det planlagt bygging av fotballhall(11-hall) i 

kombinasjon med klatrehall og servicebygg. Det er utlyst totalprosjekt i DOFFIN med 

anbudsfrist 01.09.2015 kl. 14.00. 

 

For å sikre areal til prosjektet er det nødvendig å erverve grunn som ligger nord for Sistranda 

idrettsplass (Golan). 

 

Vurdering: 

 

Det er gjennomført forhandlinger med grunneier og for å unngå at man berører andre 

eiendommer, samt at grunneier ikke blir sittende igjen med noen «inneklemte» areal er 

arealet noe større enn strengt tatt nødvendig for selve prosjektet. Det er imidlertid et krav fra 

selger at dette arealet medtas i kjøpet. 

 

Kvadratmeterprisen er noe høyere enn prisen som var grunnlaget for kjøp av areal til 

Beinskardet boligfelt som var på kr. 140 pr m2. Kjøpekontraktene ble her inngått i juni 2011. 

Fra juni 2011 og frem til juni 2015 har man hatt en prisstigning på 7,3 % i følge 



konsumprisindeksen. Med dette som utgangspunkt vil dette bety en økning fra kr. 140,- pr. 

m2 til kr. 150,20 pr. m2 for grunnprisen på Beinskardet. 

 

Dette betyr at den prisen som er fremforhandlet ligger på samme nivå som andre kjøp til 

utbygging på Sistranda som ikke ligger i strandsonen. I kjøpekontrakten er fratrukket et beløp 

med bakgrunn i en leiekontrakt på eiendommen som kommunen kjøpte til Blått 

kompetansesenter og som ikke er slettet. Dette var grunneiers ansvar i henhold til 

kjøpekontrakten, men for å unngå eget oppgjør mellom grunneier og kommunen, så tas 

denne erstatning inn i kjøpekontrakten som et fradrag i kjøpesummen.  

 

Rådmannen vil tilrå at kjøpekontrakten godkjennes som fremlagt. 

 

 

 

 

 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/1041    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

THM INVEST AS - TILLEGGSAREAL PÅ RABBEN(RORBUA)  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune ser svært positivt på planene til THM Invest AS om å anlegge småbåthavn 

på Rabben. Kommunen vil derfor selge nødvendig tilleggstomt inklusive bestående naust, 

slik at det er mulig å utbygge småbåthavnen.  

 

Følgende forutsetninger legges til grunn for salget: 

1. Pris på naust og grunnareal fastlegges ved takst av godkjent takseringsfirma som 

oppnevnes etter enighet mellom selger og kjøper. 

2. Det fremlegges en fremdriftsplan for utbygging av småbåthavnen med tilhørende 

parkeringsareal og servicefaciliteter. 

3. Kjøper forplikter seg til å avsette 5 % av totalt antall småbåtplasser til gjesteplasser. 

4. Kjøper forplikter seg videre til å delta i omlegging av avkjørsel til Fv. 714 sammen 

med naboeiendommen(Byggeriet), slik at man får en felles avkjørsel til Byggeriet, 

«Rorbua-eiendommen» og  småbåthavnen. 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra THM Invest AS, datert 07.05.2015 

Brev fra (Innspill til kommunedelplan), datert 02.06.2015 

Utsnitt av Kommunedelplan for Sistranda 

Ortofoto som viser aktuelle utbygginger og aktuelt eiendomssalg 

Situasjonskart 

Skisse som viser utbygging av småbåthavn 

 

Saksopplysninger: 

 

THM Invest A/S kjøpte i desember 2013 «Rorbua-eiendommen» av Frøya kommune etter en 

forutgående utlysing.  Etter denne tid har den nye eieren oppgradert anlegget og foretatt 

ombygging til utleieformål. Prosjektet er ikke ferdigstilt, da det gjenstår en del forhold 

omkring brannsikkerheten, bl.a. rømningsveger. 

 



I kommunedelplanen for Sistranda er området avsatt til allmennyttig formål og småbåthavn. 

Innenfor dette formålet er det også tillatt med utleieleiligheter på lik linje med formålet på 

Siholmen. 

 

Vurdering: 

 

THM Invest AS har planer om å utvikle området videre og dette er synliggjort i et innspill til 

kommunedelplanen for Sistranda. I tillegg er det ved brev til byggesakskontoret bedt om en 

avklaring om kjøp av naust og tilleggsareal til allerede ervervet areal på Rabben.  

 

Når det gjelder naustet så eies dette av Frøya kommune og er ikke i bruk, men det ligger to 

trebåter i naustet. Disse kan flyttes til Kvisten, hvor vi har lager for andre båter. Naustet har 

tidligere vært brukt i forbindelse med «naustprosjektet» ved Sistranda skole, men dette er 

ikke lengre aktuelt bruksformål. Naustet ligger tett inn til bygget som er kjøpt av THM Invest 

og er en utfordring i forhold til rømningsveg for ene bygget på bnr. 121. I tillegg 

vanskeliggjør naustet vedlikeholdet på nabobygget. THM Invest A/S ønsker derfor å 

overta/kjøpe naustet fra Frøya kommune. 

 

I og med at det planlegges småbåthavn i området, som er i samsvar med arealplanen, så er 

det behov for adkomst og parkeringsplass for småbåthavnen. Her søkes det derfor om 

tilleggstomt nord for dagens eiendom. Det er på vedlagte ortofoto vist hvilken eiendom det er 

snakk om og denne har en størrelse på ca. 900 m2. Her er det planlagt utfylling langs hele 

eiendommens lengde for så å bygge småbåthavn som har landfeste på denne fyllingen. Det er 

vedlagt en grov skisse av prosjektet. 

 

Nord for eiendommen ligger Byggeriet som i dag har store utforinger når det gjelder 

avkjørsel fra Fv. 714. Denne avkjørselen er svært bratt og på vinteren så kan ikke vogntog 

kjøre ned til bedriften og må derfor losses fra Fv. 714. Eier har henvendt seg til kommunen 

om evt, utvidelse av selve avkjørselen mot sør, men dette kan ikke godkjennes av Statens 

Vegvesen, da avkjørselen vil ble svært bred. Eneste mulighet er her å bygge ny avkjørsel 

lenger sør, slik at man får en lengre avstand til å ta opp stigningen. Denne omleggingen vil 

imidlertid komme i konflikt med dagens slamavskiller.  Det er imidlertid nå planlagt at denne 

slamavskilleren skal saneres, samt utslippsledningen og avløp skal føres til den nye 

slamavskilleren som er anlagt for Beinskardet boligfelt. Ved at dette prosjektet gjennomføres 

åpner dette for at avkjørsel omlegges og med dette får sanert både dagens avkjørsel til 

Byggeriet og til «Rorbua» og samler dette i en avkjørsel som vist på vedlagt skisse. I tillegg 

vil man da knytte på adkomst til området som tenkes utfylt og bygges ut til småbåthavn. 

 

Det vil være naturlig at kommunen ikke selger det areal hvor det er vist adkomst sør for 

Byggeriet, slik at denne bedriften også har adkomst til sjøsiden av sin eiendom. Dette betyr at 

nordgrensen for det området som tilrås solgt til THM Invest AS legges i utløpet av Bekkelva. 

Begrensningen av arealet mot vest bør gå mot ny adkomstveg til Byggeriet og totalt vil dette 

arealet utgjøre ca. 900 m2. 

 

Med de planer som nå foreligger på Rabben om utbygging av småbåthavn mener Rådmannen 

at kommunen bør selge nødvendig tilleggstomt slik THM Invest AS har ønske om. Når det 

gjelder pris for naustet og grunnarealet bør pris her fastlegges ved takst av godkjent 

takseringsfirma som oppnevnes etter enighet mellom selger og kjøper. Videre må et salg 

forutsette at det legges frem en fremdriftsplan for firmaets utbyggingsplaner, samt at 



kommunen må ha garanti for at det settes av gjesteplasser i den nye småbåthavnen.  Det må 

også være en forpliktelse at de deltar i anlegg av ny avkjørsel, sammen med Byggeriet, slik at 

man får sanert avkjørsler og får en sikker adkomst til alle aktiviteter i området. 

 

 

 

 















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 15/1102    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SØKNAD OM KJØP AV FAST EIENDOM - MATRIKKELNR 1620 - GNR 15 BNR 

101  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune selger ca. 2400 m2 av sin eiendom Gnr. 15, bnr. 101 til Øypall AS, slik som 

omsøkt. Det forutsettes at eiendommen blir utnyttet i henhold til mottatte søknad og at 

bygging igangsettes innen 2 år fra vedtaksdato. Videre forutsettes at nødvendig dispensasjon 

gis fra reguleringsplan og kommuneplanens arealdel. 

 

Kjøpesummen fastlegges til kr. 150,- pr. m2 og kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse 

med eiendomsoverdragelsen, samt tilknytningsavgift for vann og avløp i henhold til 

regulativ. 

 

 

Vedlegg: 

Søknad fra Øypall AS v/Roar Skjønhals, datert 21.06.2015 

Kart i målestokk 1: 2000 

Utsnitt av reguleringsplan for industriområde på Nordskag 

 

Saksopplysninger:   

 

Øypall AS produserer trepaller hvor hoveddelen av produksjonen går til Innovamar. Firmaet 

har sin produksjon i de tidligere lokalene til SalMar Processing AS, men disse arealer skal nå 

benyttes av Nutrimar AS og Øypall må derfor bygge nye lokaler for sin produksjon. 

 

Vurdering: 

 

Øypall AS har vurdert ulike arealer, bl.a. arealet som i dag er planert og er byggeklart i 

Nordskag næringspark og som eies av kommunen. Dette er et areal hvor Innovamar har 

opsjon på frem til 2017 på visse betingelser. Øypall ser derfor ikke dette som et reelt 

alternativ for en pallefabrikk. De har også vurdert arealet som omfatter den gamle 

parkeringsplassen for SalMar, samt tilliggende område. Dette eies delvis av Witzøe og delvis 

av Frøya kommune. Imidlertid ligger dette arealet i en slik avstand fra produksjonslokalene 



til Innovamar at det betyr transport av paller med bil med lasting og lossing. Dette betyr et 

fordyrende ledd i Øypall sin produksjon og logistikk. 

 

Med bakgrunn i at Øypall ønsker en plassering som betyr at man kan transportere paller  

direkte til produksjonshallen til Innovamar uten omlasting til bil, har de derfor sett på en 

lokalitet sørvest for dagens utfylte industriareal.  Areal som omsøkes er vist på vedlagt 

kartutsnitt og utsnitt av reguleringsplanen. 

 

Arealet som omsøkes ligger delvis innenfor reguleringsplanen hvor arealet er vist som 

friområde/grøntareal og delvis innenfor kommuneplanens arealdel hvor det er vist LNF. Det 

er derfor søkt om dispensasjon og hvor HFF har godkjent dispensasjon på betingelse av at det 

ikke er nabomerknader. Søknaden har også vært forelagt regionale myndigheter og som tilrår 

dispensasjonen med bakgrunn i den samfunnsmessige betydning av denne etableringen. Det 

har imidlertid innkommet nabomerknad og denne vil bli behandlet i HFF den 20.08.2015.  

 

Arealet omfatter totalt ca. 5100 m2 som delvis gjelder utsprengning og delvis utfylling i sjø, 

samt at det omfatter to eiendommer, hvorav kommunens areal er på ca. 2400 m2, mens det 

andre arealet er privat eiet og slik jeg forstår det er det her enighet om kjøp. 

 

Rådmannen vil tilrå at Øypall AS får kjøpe nødvendig areal av kommunen, slik at de snarest 

får realisert sine utbyggingsplaner. Det kan her også tillegges at Øypall AS kan bygge ut 

brannstasjon som omfatter både kommunens behov og industrivernet ved Innovamar. 

Dersom dette er aktuelt vil dette bli fremlagt som egen sak. 

 

Arealet som erverves av kommunen omfatter et landareal på ca. 2400 m2 og som ikke er 

planert, men arealet er knyttet opp mot veg og vann/avløpsanlegget som er utbygget i 

forbindelse med Nordskag næringspark.  

For fastlegging av kjøpesum må det tas utgangspunkt i utbyggingskostnaden for hele parken 

og som er på 450 kr/m2. Dette gjelder for ferdig planert område, slik at prisen for omsøkt 

område må bli redusert, da det kun omfatter råtomt, men fremlagt vegg, vann og kloakk. 

Rådmannen vil derfor tilrå at kjøpesummen fastlegges til kr. 150 kr/m2 og at kjøper bekoster 

alle omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelsen, samt betaler tilknytning til vann 

og kloakk i henhold til kommunens gebyrregulativ. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/1158    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/1159    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

RÅDMANNENS ORIENTERING  
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