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Saknr: 172/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

16.06.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1235 

Sak nr: 

172/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

172/20 Formannskapet 16.06.2020 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 09.06.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 09.06.20 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 09.06.20 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Protokollen som ligger ved er ikke signert av Ordfører. Ordfører har godkjent protokollen elektronisk og den 

vil bli lagt på hjemmesiden når den er fysisk signert. 

 

 



Saknr: 173/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

16.06.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1236 

Sak nr: 

173/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

173/20 Formannskapet 16.06.2020 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Referat 27.03.20 økonomirådet 

Referat 15.04.20 økonomirådet 

Referat 03.06.20 økonomirådet 

 

 

 



Saknr: 174/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

16.06.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1075 

Sak nr: 

174/20 

Saksbehandler: 

Nils Jørgen Karlsen 

Arkivkode: 

U01 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

165/20 Formannskapet 09.06.2020 

174/20 Formannskapet 16.06.2020 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - SØKNAD TURISTINFORMASJON FROYA.NO  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til froya.no for utvikling av Frøyaportalen 

 Tilskuddet forutsetter et tett samarbeid med reiselivsnæringen i Frøya kommune slik at froya.no 

blir en aktiv bidragsyter i etableringen av en reiselivsstrategi 

 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen 

tidsfristen kan tilbudet falle bort  

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen 

avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt 

til å varsle kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter 

tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, 

forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt  

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales 

når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2020 sak 165/20 

 

Vedtak: 

Frøya kommune er positiv til å gi en engangsstøtte til Frøya.no  
Vi ber om at de kommer tilbake med en oppdatert konkret søknad for oppgradering av Frøyaportalen 2020.Det 

beklages at saken ikke har blitt behandlet tidligere. 

 
Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 09.06.20: 

 

Rep. Knut Arne Strømøy ba om vurdering av sin habilitet da Frøya .no er en av søkerne på tilskudd gjennom 

kommunalt næringdfond 2020. 

Rep. Knut Arne Strømøy enstemmig vedtatt inhabil. 

Rep. Olaf Reppe tiltredde i behandling av saken. 

 

 

 



Saknr: 174/20 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av borgelig gruppe: 

 

Frøya kommune er positiv til å gi en engangsstøtte til Frøya.no  
Vi ber om at de kommer tilbake med en oppdatert konkret søknad for oppgradering av Frøyaportalen 2020. 

Det beklages at saken ikke har blitt behandlet tidligere. 

 
Enstemmig. 

 
Forslag til vedtak: 

 

Søknaden avslås på nåværende tidspunkt med de begrunnelser som gitt i saksopplysningene. Søker oppfordres 

til å komme med ny søknad som fyller kravene i næringsfondet når kommunens reiselivsstrategi er vedtatt.  

Falt enstemmig. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 Søknad fra froya.no 

 

Saksopplysninger:   

 

I Formannskapets møte 09.06.2020 – sak 165/20 – ble følgende vedtak fattet: 

 

Frøya kommune er positiv til å gi en engangsstøtte til froya.no. Vi ber om at de kommer tilbake med en 

oppdatert konkret søknad for oppgradering av Frøyaportalen 2020.  

 

Etter oppfordring fra formannskapet søker Frøya.no om støtte fra det kommunale næringsfondet. Pengene skal 

gå med til oppbygging/ombygging og fornyelse av Frøyaportalen. Frøyaportalen er en informasjonsportal om 

alt og alle på Frøya. Målet er at man i denne portalen skal få informasjon om det meste om Frøya.  Alt fra 

næringsliv, kultur og offentlige instanser, til informasjon om lag, foreninger og turistinformasjon.  

 

Søker mener at Frøyaportelen vil være et stort pre for kommunen med tanke på arbeidskraft, innflyttere, 

arbeidsinnvandrere, turisme og alle som vil vite mer om Frøya. De skal vise hva Frøya er og vise mangfoldet, 

ikke minst for å trekke enda flere hit. De tror på en stor fellesportal, istedet for mange nisjesider. 

 

Deres mål på lang sikt er at lokalavisa også skal kunne gi folk ekstraservice ved at de kan ringe, maile eller 

kontakte portalen på andre måter, og få svar raskt. Og at dette kan skape en ekstra arbeidsplass i Frøya.no. 

 

I deres førsteutgave av Frøyaportalen la de inn en mulighet for at folk kunne ringe og spørre om det var noe de 

lurte på om Frøya. Etter dette har de fått en god del henvendelser; spørsmål om jobbmuligheter, bomuligheter, 

skolemuligheter, rekreasjon, alt fra bedriftsinformasjon til ren turistinformasjon. Fordelen for dem er at de 

alltid er til stede og er oppdatert på Frøya, året rundt. 

 

Frøyaportalen er avhengige av økonomisk støtte for å kunne ha direkteinformasjon utover nettportalen, hvor 

folk finner informasjon selv. Næringslivet har vist interesse til å være med, men etterspør deltakelse også fra 

kommunen. Får de med kommunen og de største næringslivsaktørene, kan de drifte dette på heltid – til glede 

for Frøya. 

 

De håper at de kan få til dette med tiden. Med støtte fra Næringsfondet, kommer de i gang med portalen og kan 

legge ut en ny versjon på Frøya.no i sommer. 

 

Økonomi 

 

Det er ikke så lett å på forhånd å si hva det vil koste totalt å få en ny og bedre portal opp og gå. Får de støtte går 

de til sin Web-samarbeidspartner «Mustasj» og starter jobben med å legge opp en best mulig og mest mulig 

funksjonell portal- som også har utviklingsmulighetene framtiden krever. 
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Det som vil koste er utarbeidelse av plattformen, innhente innhold og utforme og lage sider. Alt det tekniske 

må de ha hjelp til. Resten planlegger de å gjøre selv. Det meste blir gjort av Tore Strømøy, med støtte fra egen 

journalist. 

 

Utgifter:   

Oppbygging av ny og mer fleksibel plattform for portalen 150 000 

Tilleggsløsninger tekniske (mailsvar, telefonsvar ol) 50 000 

Arbeid med innhenting av informasjon, fotografering ol 50 000 

Arbeid med å bygge sider ol 100 000 

Transport (kjøring) 10 000 

Uforutsette utgifter 50 000 

Totalt 410 000 

    

Finansiering:   

Tilskudd kommunens næringsfond 200 000 

Tilskudd næringslivet 75 000 

Egeninnsats 135 000 

Totalt 410 000 

 

 

De søker om tilskudd på 200.000 kroner. 

 

 

Vurdering: 

 

Det ble igangsatt en prosess i november 2019 som skal resultere i en reiselivsstrategi for kommunen, der bl a 

turistinformasjon inngår. Trøndelag Reiseliv, til sammen med reiselivsaktørene i kommunen deltar i prosessen.  

Kommunedirektøren ønsker at froya.no medvirker i den strategiske prosessen for å skape en reiselivsstrategi, 

da de har kunnskap om det og tidligere har fått støtte til å bygge opp Frøyaportalen. 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

 Froya.no tildeles et tilskudd på 200.000 for utvikling av Frøyaportalen 

 Tilskuddet forutsetter et tett samarbeid med reiselivsnæringen i Frøya kommune slik at froya.no blir en 

aktiv bidragsyter i etableringen av en reiselivsstrategi 

 Tilskuddet finansieres over Kommunalt Næringsfond 

 Standardvillkår legges inn i forslag til vedtak 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

200.000 kr finansieres over Kommunalt Næringsfond 

 

 



Saknr: 175/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

16.06.2020 

Arkivsaksnr: 

19/1929 

Sak nr: 

175/20 

Saksbehandler: 

Aimee Leistad 

Arkivkode: 

GNR 57/37 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

16/20 Formannskapet 21.01.2020 

53/20 Formannskapet 03.03.2020 

65/20 Formannskapet 19.03.2020 

175/20 Formannskapet 16.06.2020 

 

GNR 57 BNR 37 KLAGE PÅ DISPENSASJONSAVSLAG- NAUST  

 

Forslag til vedtak: 

 

Klagen tas ikke til følge.  

Saken oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2020 sak 65/20 

 

Vedtak: 

1. Formannskapet gir ikke dispensasjon fra formål i KPA og pbl. § 1-8 for oppføring av flytebrygge med  

    landgang, på gnr. 57, bnr. 37, som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vilkårene for å gidispensasjon er ikke oppfylt, jfr.  

    § 19-2. 

3: Det bes om at tiltaket innarbeides i en reguleringsendring. 

 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

 

Formannskapets behandling i møte 19.03.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Sp: 

 

1. Formannskapet gir dispensasjon fra formål i KPA og pbl. § 1-8 for oppføring av flytebrygge med landgang, 

på  

    gnr. 57, bnr. 37, som omsøkt.  

2. Omsøkt tiltak vil bedre tilgangen for allmenn ferdsel ved å gi dispensasjon. Tiltaket vil også forskjønne  

    området.  

3. Tiltaket ses på som en forbedring av eksisterende brygge.4. Etter en samlet vurdering anses fordelen ved å gi 

dispensasjon klart større enn ulempen. 

 

Falt med 2 mot 5 stemmer avgitt av H, Ap, Vog R. 

                    

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av H, V, Ap og R: 

 

Tilleggspunkt i Kommunesdirektørens forslag: 

 

Pkt. 3: Det bes om at tiltaket innarbeides i en reguleringsendring. 

 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer avgitt av Sp. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.03.2020 sak 53/20 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 03.03.20: 

 

 

Rep. Arvid Hammernes ba om vurdering av sin habilitet da han har vært med å utarbeide reguleringplanen i 

området. 

Rep. Arvid Hammernes ble enstemmig vedtatt habil. 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.01.2020 sak 16/20 

 

Vedtak: 

Saken sendes tilbake til rådmann for å svare ut nye opplysninger som er kommet fram i ettertid. Det ønskes 

også en befaring.  

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 21.01.20: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saken sendes tilbake til rådmann for å svare ut nye opplysninger som er kommet fram i ettertid. Det ønskes 

også en befaring.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om dispensasjon 27.august 2019 

Supplerende opplysninger søknad 25.september 2019 

Uttalelse Trøndelag Fylkeskommune 28.oktober 2019 

Uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag 11.desember 2019 

Saksfremlegg 13.januar 2020 

Supplerende opplysninger fra søker 20.januar 2020 

Saksprotokoll Formannskapet 21.januar 2020 

Anmerkninger til søknadsbehandlingen fra søker 23.januar 2020 

Supplerende opplysninger fra søker 29.januar 2020 

Supplerende opplysninger fra søker 3.februar 2020 

Supplerende opplysninger fra søker 6.februar 2020 

Saksfremlegg 25. februar 2020 

Saksprotokoll Formannskapet 3. mars 2020 

Saksfremlegg 11. mars  
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Saksprotokoll Formannskapet 19.mars 2020 

Samlet saksfremstilling 24. mars 2020 

Melding om vedtak til søker 24.mars 2020 

Klage på vedtak 7.april 2020 

Gamle kommuneplanens bestemmelser  

Reguleringsplan for Dragsnes her 

 

Forkortelser: 

Fvl- Forvaltningsloven 

Pbl- Plan- og bygningsloven 

FMT- Fylkesmannen i Trøndelag 

TFK-Trøndelag Fylkeskommune 

FSK- Formannskapet  

HOAT- Hovedutvalget for allmenne- og tekniske tjenester  

HFF- Hovedutvalget for forvaltning 

KPA- Kommuneplanens arealdel 

FFNAF- fiske/ferdsel/ natur/ akvakultur/friluftslivsområder  

 

Saksopplysninger:  

 

Den 27.august 2019 mottok kommunen søknad om dispensasjon fra KPA pkt. 4.5.1. Punktet omhandler forbud 

mot faste installasjoner i sjø. I tillegg søkes det dispensasjon fra forbudet mot tiltak langs sjø og vassdrag i pbl. 

§ 1-8, for utlegg av flytebrygge med landgang, gangbro til flytebryggen, samt platting/kaifront foran og ved ene 

langsiden av naust på eiendom med gnr.57, bnr.1. 

 

Tiltakshaver er hjemmelshaver av eiendom 57/37, Egil Arnfinn Orseth. Orseth søker på vegne av seg selv og 

hjemmelshaver av 57/31. Eiendom 57/37 og 57/31 disponerer et felles naust på omsøkte eiendom 57/1, som 

eies av Gunn Iren og Øystein Tømmervåg. Det foreligger erklæring om tillatelse til oppføring av tiltaket på 

eiendom 57/1 av Gunn og Øystein Tømmervåg av 6.august 2019.  

 

Søknaden ble oversendt Fylkesmannen (FMT) og Trøndelag Fylkeskommune (TFK)for uttalelse. Uttalelsene 

ligger vedlagt. Fylkeskommunen minner i sin uttalelse om at strandsonen er gitt et spesielt vern for å bevare 

strandsonen mest mulig urørt. De vil på generell basis oppfordre kommunen til å samlokalisere flytebrygger 

slik at de dekker flere behov i nærområdene, men har ikke andre merknader til tiltaket.  

 

Fylkesmannens faglige råd er at det ikke blir gitt dispensasjon da de mener at tiltaket er veldig omfattende og 

vil gi et helt annet inntrykk av anlegget rundt naustet/sjøhuset enn det som er i dag, og at det med sitt store 

omfang vil privatisere området ytterligere. De minner også om at byggeforbudet i strandsonen skal praktiseres 

strengt og de frykter at tiltaket vil skape presedens for lignende søknader i fremtiden.  

 

TFKs uttalelse er tatt til orientering og FMTs uttalelse er tatt til etterretning i dispensasjonsbehandlingen.  

 

Den 19.januar 2020 oversendte søker nye opplysninger/merknader til saken, da søker mente at det forberedende 

saksfremlegget, som skulle behandles den 21.januar inneholdt det søker mente var flere feil og mangler.  

 

Dispensasjonen ble første gang behandlet i Formannskapet (FSK) den 21.januar 2020, sak 16/20. Der ble det 

enstemmig vedtatt å sende saken tilbake til kommunedirektøren for å svare ut de nye opplysninger, samt at det 

var ønskelig med en befaring på eiendommen for FSK.  

Saken skulle på nytt opp til behandling i FSK den 3.mars 2020, sak 53/20, men det ble da enstemmig vedtatt å 

behandle søknaden i neste FSK.  

 

Den 19. mars 2020 ble søknaden behandlet, sak 65/20. Det ble av FSK ikke gitt dispensasjon fra formålet i 

KPA og pbl. § 1-8 for oppføring av flytebrygge med landgang. Det ble i vedtaket bedt om at tiltaket ble 

innarbeidet i en reguleringsplan. Vedtaket ble fattet med fem mot to stemmer.  

 

Tiltakshaver ble oversendt vedtaket den 24. mars 2020 og klage på avslaget ble oversendt kommunen den 6. 

april 2020.  
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Klagefrist og klageinteresse:  

Klagene er vurdert fremsatt rettidig, tiltakshaver er part i saken og har derfor rettslig klageinteresse, jf fvl §§ 29 

og 2, jf. fvl. § 2 første ledd bokstav e. 

 

Planstatus:  

Eiendom 57/1, hvor tiltaket søkes oppført, befinner seg i et område som i «Reguleringsplan for Dragsnes gnr. 

57, bnr. 1» (planid: 1620198002) er avsatt til «annet kombinert formål».  

 

Delen av tiltaket som er i sjø befinner seg i et område som i (gamle) KPA (planid:1620200803) er avsatt til 

«kombinert formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone (FFNAF)».  

 

Tiltaket ligger i brytningspunktet mellom reguleringsplan og kommuneplan, der eiendomsgrensen og 

kystkonturen er inntegnet. Ettersom reguleringsplanen følger kystkonturen, vil tiltaket gå over i 

kommuneplanens arealdel og kommer derfor i konflikt med byggeforbudet i strandsonene, jf. pbl- § 1-8, da 

byggegrense mot sjø også følger kystkonturen. Det søkes derfor dispensasjon fra pbl. § 1-8, samt KPAs 

kombinasjonsformål (FFNAF).  

 

 

Rettslig utgangspunkt: 

Underinstansen, her kommunen, skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. De kan oppheve eller endre 

vedtaket dersom den finner klagen begrunnet, jf. fvl. § 33 andre ledd.  

 

Plan- og bygningsloven er en såkalt «rettighetslov». Med dette menes at tiltakshaver har krav på å få tillatelse 

dersom det man søker om ikke er i strid med de materielle bestemmelser nedfelt i lov eller plangrunnlag, jf. 

pbl. § 21-4 første ledd.  

Kommuneplanens arealdel (KPA) er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes 

til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. Planen inneholder 

bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer detaljerte 

planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen.  

 

Kommuneplanens arealdel er en rettslig bindende avtale mellom kommunens innbyggere, kommunen og 

sektor- og statlige myndigheter. Planens sluttprodukt og rettslig bindende arealplan er et resultat av en 

omfattende prosess med stor medvirkning.  

 

Det følger av formålsbestemmelsene til pbl. at byggesaksbehandlingen skal sikre at tiltak blir i samsvar med 

lov, forskrift og planvedtak, jf. pbl § 1-1 3.ledd.  

 

Klage: 

Klagen er meget innholdsrik med mange punkter, men kommunen finner klagen inneholder mange av de 

samme argumentene/punktene flere ganger. Klagen er satt opp punktvis, men kommunedirektøren finner at det 

foreligger mye repetisjoner og momenter som er svart ut tidligere og finner det hensiktsmessig å behandle 

klagen samlet og ikke punktvis. Kommunedirektøren vurderer at klagebehandlingen blir mer oversiktlig slik. 

Først kommer en sammenfatning av klagers anførsler, deretter følger kommunedirektørens vurdering til slutt.  

 

Klager anfører at vedtaksbrevet av 24.mars 2020 er mangelfullt begrunnet. Klager mener at kommunens 

saksfremlegg og henvisning til pbl §§ 19-1 og 19-2, ikke er tilstrekkelig som begrunnelse for vedtaket. Det 

anføres at skjønnsvurderinger i enkeltvedtak skal begrunnes.  

 

Klager anfører at det er vanskelig å forstå meningen med at tiltaket bes innarbeides i en reguleringsendring, da 

klager mener resultatet for tiltaket blir det samme som ved dispensasjon, mens det ved reguleringsendring 

medfører økonomisk kostnad for klager, samt andre formaliteter som må innfris.  

 

Klager anfører at saksfremlegget bærer preg av en negativ holdning til søknaden og at det ikke innehar et 

eneste punkt til fordel for søker.  

 

Klager anfører at saksfremlegget er uoversiktlig og forvirrende. Det at saksfremlegget inneholder påstander om 

at navngitte personer som etter kommunens oppfatning har foretatt ulovligheter, må være under streken. 



Saknr: 175/20 

Eventuelt ulovlige forhold fra andre i området mener klager er uten relevans for dispensasjonssøknaden, men 

klager er urolig for at det kan ha hatt effekt på utfallet.  

 

Klager anfører at saksfremlegget av 19.mars 2020 inneholder en rekke kommentarer til søkers redegjørelse og 

begrunnelse fra kommunedirektørens side, som søker ikke har fått anledning til å svare på og som dermed blir 

uimotsagte påstander som ikke nødvendigvis medfører riktighet i klagers sak og at fylkesmannen har gitt sitt 

faglige råd på grunnlag av dokumentasjon fra en tidlig fase i prosessen og at det underveis er lagt frem mange 

tilleggsopplysninger, tegninger og beskrivelser som fylkesmannen ikke har hatt anledning til å vurdere.  

 

Klager anfører at alle dokumenter i tilknytning til reguleringsplanen er likeverdige og derfor gjeldende. Klager 

mener man ikke kan skille på planbestemmelser og planbeskrivelse. Det står i planbeskrivelsen til 

reguleringsplanen at alle hyttene på sørsiden skal ha rett til sjøhus/båtplass. I alle tilfeller mener klager at så 

lenge kommunen mener tiltakshaver har rett til naust/sjøhus, er det naturlig at de har båt og dermed trenger 

båtplass.  

Videre mener klager at de opplever en forskjellsbehandling da byggegrensen er lagt litt uti sjøen i andre 

reguleringsplaner i området. Klager mener at planavgrensningen må justeres til også å omfatte sjøområdet 

utenfor, slik at byggegrensen blir lagt lenger ut og det ikke er behov for dispensasjon fra planformålet eller pbl. 

§1-8. Klager har, sammen med 15 oppsittere søkt kommunen om justering av byggegrensen, slik at man lovlig 

kan legge ut båt utenfor naustområdet.  

 

Klager anfører at dispensasjonen også skal vurderes etter friluftsloven, da denne kommer til anvendelse når en 

skal vurdere hvorvidt «allmenne interesser» er satt til side. Ettersom tiltaket ligger på det klager anfører er en 

naturlig del av fritidsboligens gårdstun, har ikke normalt allmennheten tilgang til et slikt område etter 

friluftsloven. Klager anfører derfor at allmenne interesser ikke blir satt til side og det strider derfor ikke mot 

hensynet det søkes dispensasjon fra. Klager anfører at plan- og bygningslovens § 19-2, om lovens bestemmelser 

om allmenhetens interesser ikke skal tillegges vekt når vilkårene for dispensasjon skal vektlegges. Dispensasjon 

kan derfor gis, ifølge klager, ut fra hensynet om at «allmenne interesser ikke blir vesentlig tilsidesatt».  

 

Klager viser til «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen» av 25. 

mars 2011. pkt 4.2: «Det vil være enklere å få tillatelse til å bygge i områder i kommunen med lite press, og 

vanskeligere i områder der presset er stort.» Klager anfører at retningslinjene ikke sier at det skal være umulig 

å bygge i strandsonen, slik det er i denne saken, verken i områder med sterkt press eller i områder med mindre 

press på arealene i strandsonen. Klager oppfatter ikke Dragsnes som et pressområde, dessuten anfører han at 

han søker om et tiltak i et område som er regulert til formålet og til et sjøområde som er belagt med båter, dette 

kan ikke, etter klagers oppfatning, i lovens forstand være å legge beslag på nye områder. Klager er av den klare 

oppfatning at Dragsnes ifølge de statlige planretningslinjene, skal kategoriseres som «er område av kommunen 

med lite press», og derav være enklere å få tillatelse til å bygge i strandsonen. Klager kan ikke se at kommunen 

har vektlagt dette forholdet og mener det er en feilvurdering.  

 

Videre viser klager til de statlige planretningslinjene pkt 6.2 som sier: «Muligheten for fritidsfiske gjennom å 

tillate oppføring av naust og brygge skal også tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse 

hensynene må veies opp mot hensynet til de allmenne interesser som er angitt foran, og mulighetene for felles 

brygger og naust bør også vurderes.» Klager anfører at planretningslinjene er svært tydelige på at oppføring av 

naust og brygge i forbindelse med fritidsfiske skal tillegges vekt i vurderingen og kan ikke se at kommunen har 

vurdert dette forholdet, noe klager anser som en klar feilvurdering.  

 

Klager mener det må gis dispensasjon fra FFNAF da det i dag ligger båter på svai og utlegg og beslaglegger 

store deler av sjøområdet og strandsonen. Disse områdene vil ifølge klager bli frigitt med en flytebrygge.  

 

Klager har observert at det er ulik praksis og vekting av argumenter i en del saker, og anfører at dette har 

resultert i at klagers søknad ikke har fått en rettferdig vurdering, sammenlignet med andre «likeverdige» saker. 

De opplever derfor avslaget på dispensasjonssøknaden som galt. Klager konstaterer at myndigheten i 

dispensasjonssaken har vært Formannskapet i Frøya kommunen og ikke Hovedutvalget for allmenne- og 

tekniske tjenester [sic], som normalt behandlet denne type saker i 2019. Klager bemerker at en skulle tro at der 

var hovedutvalget som var best skikket til å treffe «likeverdige og rettferdige» vedtak i denne type saker. 

Deretter henviser klager til fire saker, som har «klare paralleller til, -eller hvor vår sak «stiller sterkere»» og 

som i 2019 ble behandlet i hovedutvalget og ikke i formannskapet.  
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Kommunedirektørens vurdering:  

 

Det følger av fvl. § 24 at enkeltvedtak skal begrunnes. Fvl. § 25 inneholder krav til begrunnelsens innhold.  

Det vises til NOU 2019:5 Ny forvaltningslov- Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning 

(forvaltningsloven) pkt. 23.2.1.2 Begrunnelsens innhold:  

 

«Første ledd gjelder krav til vedtakets rettslige begrunnelse. Det skal for det første vises til de «regler» som 

vedtaket bygger på. «Regler» omfatter både lovfestede og ulovfestede regler. For det andre skal begrunnelsen 

gjengi innholdet av reglene eller den problemstillingen som vedtaket bygger på, dersom det er nødvendig for 

at parten skal forstå vedtaket. Annet ledd stiller krav om å nevne de faktiske forholdene som vedtaket bygger 

på. Det er bare resultatet av bevisbedømmelsen og ikke den forutgående bevisvurderingen som omfattes. Når 

de faktiske forhold er beskrevet i et dokument som er lagt frem for parten, eller som parten har utarbeidet selv, 

er det tilstrekkelig med en henvisning til fremstillingen og kopi av denne. Det er ikke plikt til å nevne hvilke 

faktiske forhold forvaltningen har lagt vekt på i sin vurdering.» 

 

Vedtaket er meddelt skriftlig til klager. Vedtaket inneholder informasjon om at det ikke gis dispensasjon fra 

formålet i KPA og fra pbl. § 1-8 som omsøkt. Videre henvises det til bestemmelsene hjemmelen for vedtaket er 

fattet med. Det vises til at vilkårene for å gi dispensasjon ikke er oppfylt og det tilslutt er det vedlagt kopi av 

saksfremlegget der hele vurderingen foreligger.  

 

Kommunedirektøren finner det beklagelig dersom vedtaket ikke fremstår som forståelig for tiltakshaver, men 

vurderer at de oppfyller forvaltningslovens krav til begrunnelse, jf. fvl. § 25.  

 

Det følger av St.mld. nr. 26 (2006-2007) at byggeforbudet skal håndheves strengt i strandsonen. Utbygging skal 

skje etter en bevisst og langsiktig planlegging og ikke på grunnlag av enkeltvedtak. Det er ikke gitt at resultatet 

blir det samme ved en reguleringsendring som ved en dispensasjon. En reguleringsendring sikrer en helhetlig 

og oversiktlig plan for hele området. Ved en reguleringsendring får sektormyndigheter og innbyggerne 

mulighet til å uttale seg om saken og komme med merknader. Dette vil åpne for en mer demokratisk prosess, 

samt en forutsigbarhet man ikke oppnår gjennom en dispensasjonssøknad. For å sikre sektormyndighetenes og 

innbyggernes interesser har Frøya kommune signalisert at det er ønskelig at tiltak i størst mulig grad skal tas 

gjennom en planprosess fremfor enkeltdispensasjoner.  

 

Kommunedirektøren kan ikke se at økonomi eller det at en prosess har krav som må innfris kan være 

argumenter mot en planprosess.  

 

Dispensasjoner skal behandles etter reglene i pbl. Det er vilkårene i pbl. § 19-2 som må være oppfylt for at det 

skal kunne gis dispensasjon. Paragraf 19-2 inneholder to kumulative vilkår, det vil si at begge vilkårene må 

oppfylles for å innvilge dispensasjonen. Første vilkår er i paragrafens andre ledd, første punktum, som sier at 

det ikke kan gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynet i lovens 

formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Vilkår to sier at i tillegg til at hensynene ikke må bli vesentlig 

tilsidesatt, må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

Kommunen kom i vurderingen av dispensasjonen frem til at hensynene bak bestemmelsen og lovens formål 

ville bli vesentlig tilsidesatt ved dispensasjon. Det vil si at kommunen vurderte at første vilkår for dispensasjon 

ikke er oppfylt. Dermed er det ikke hensiktsmessig å vurdere vilkår to med fordeler og ulemper.  

 

Dette fører dessverre til at saksfremlegget fremstår noe ensidig og mangler vurderinger av hensyn til fordel for 

søker.  

 

Et saksfremlegg er et dokument som blir forberedt av administrasjonen og som skal behandles politisk, i dette 

tilfellet i Formannskapet i Frøya kommune. Saksfremlegget består av kommunedirektørens innstilling til 

vedtak, så refereres de ulike vedtakene som blir gjort i saken. Det ble i behandlingen av dispensasjonen vedtatt 

at det var ønskelig med en befaring for Formannskapet på omsøkte eiendom. Under befaringen ønsket 

politikerne informasjon om de andre flytebryggene i området. Flytebryggene ble undersøkt av kommunen og 

det ble avdekket at de fleste ikke var omsøkte. Når politikerne etterspør informasjon må dette besvares ut fra 

administrasjonen.  
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Saksutredningen er i utgangspunktet ikke utarbeidet for søker, men for instansen som skal fatte vedtak i saken 

og eventuell klageinstans. Saken kan virke uoversiktlig da den har vært opp til behandling flere ganger og blitt 

oppdatert med nye opplysninger flere ganger.  

 

Hver sak blir behandlet individuelt etter en konkret vurdering. Hvorvidt det foreligger andre ulovlige tiltak i 

området til omsøkte tiltak, har ingen innvirkning på kommunens behandling.  

 

Fvl. § 17 pålegger kommunen å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.  

Det følger imidlertid av NOU 2019:5 Ny forvaltningslov- Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning pkt. 

21.2.2.1 at det er på det rene at bestemmelsen ikke skal tas helt på ordet. Det stilles heller ingen krav til at 

forvaltningsorganet selv må utgreie saken.  

Saken kan bli godt nok opplyst ved at part i saken gir opplysninger. NOU 2019:5 pkt. 21.6: «[…] og 

forvaltningsorganets utredningsplikt er noe redusert der parten er nærmest til å komme med opplysninger.» 

 

Når kommunen mottar en søknad baserer den sin vurdering på opplysningene søker kommer med i søknaden. 

Det følger av pbl. § 21-2 første ledd, andre punktum at en søknad om tillatelse skal inneholde de opplysninger 

som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi tillatelse. Videre følger det av byggesaksforskriften SAK10 

§ 5-4 hvilke opplysninger som skal gis i søknaden.  

 

Der kommunen i saksbehandlingen oppdager at opplysninger som særlig taler til fordel for søker mangler, 

følger det av veiledningsplikten i fvl. § 11 at kommunen skal gi den veiledning som gir partene eller andre 

interesserte adgang til å ivareta sin interesse i saken på best mulig måte.  

 

Når en søknad blir sendt på høring til sektormyndighetene ligger de opplysninger som ble oppgitt i søknaden til 

grunn. Kommunen mener den har hatt nok opplysninger til å fatte vedtak i saken med hjemmel i pbl. §§ 19-1 

og 19- 2. Når en søknad om dispensasjon fremstår som fullstendig, sendes den på høring til 

sektormyndighetene.  

 

Kommunen kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil ved at vedtaket ble fattet på grunnlag av 

manglende opplysninger. Dersom det motsatte skulle være tilfellet vurdere kommunen at det ikke har hatt 

innvirkning på resultatet, da kommunen har vurdert at de tegninger, tilleggsforklaringer og opplysninger som 

er kommet senere i prosessen, ikke har inneholdt nye momenter eller argumenter som har hatt betydning for 

utfallet i saken.  

 

En søknadsprosess er ingen forhandling mellom kommune og søker. Når søknaden er sendt inn legges det til 

grunn at planleggingsprosessen av tiltaket er ferdig og alle relevante opplysninger ligger ved søknaden. 

Kommunens vurdering av søknaden blir ikke sendt på «høring» til søker før kommunen treffer vedtak.  

 

En reguleringsplan skal bestå av et plankart med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse, jf. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets «Reguleringsveileder» av 10.september 2018 pkt.2.  

 

Det følger ut fra dette at planbeskrivelsen og planbestemmelsene ikke er det samme. I 

planbeskrivelsen skal planens formål, hovedinnhold, virkninger samt planens forhold til rammer 

og retningslinjer som gjelder for området, inngå. I planbestemmelsene kommer selve 

bestemmelsene. Planbeskrivelsen og planbestemmelsene vektes derfor ikke likt. Kommunen 

vurderer i alle tilfeller at rett til naust/båtplass ikke er ensbetydende med rett til utlegg av 

flytebrygge.  

Reguleringsplanen som regulerer området på land der omsøkte tiltak ønskes plassert, er 

dessverre av eldre karakter. Dette er også et argument for en reguleringsendring, da man kan 

få muligheten til å oppdaterer bestemmelser og plangrenser med dagens ønsker. Man kan ikke 

søke til kommunen om å justere grensene i en reguleringsplan eller en kommuneplan. Dette må 

tas gjennom en reguleringsendring av gjeldende planer.  
For at man skal kunne gjøre om på arealformål med tilhørende byggegrense i kommuneplanen så krever dette 

enten at man kommer med innspill under revideringen til kommuneplanen, eller at man regulerer området.  
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Kommuneplanens arealdel er den overordnede planen som viser hvilke områder i kommunen som kan 

bebygges og ikke. Kommuneplanens arealdel ble nylig vedtatt, og det er ikke åpnet for innspill før ved neste 

revidering. Det er foreløpig ikke tatt noen avgjørelse når neste revidering av planen vil bli gjennomført. Det er i 

kommuneplanens arealdel lagt inn byggegrense mot sjø kant i kant med reguleringsplanens avgrensning. Dette 

medfører at omsøkte tiltak går ut av det regulerte området og ut i sjøen som omfattes av kommuneplanens 

arealdel. Dette fører til at tiltaket er i strid med bygge- og deleforbudet i strandsonen, jf. pbl. § 1-8.  

 

Justering av byggegrenser mot sjø må enten tas gjennom en ny reguleringsplan eller endring av 

regulerinsgplan. Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger forskjellsbehandling ved at det kreves 

dispensasjon for tiltak som går over byggegrensen i strandsonen.  

 

Det søkes dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i pbl. § 1-8, samt kombinertformålet (FFNAF) i sjø i KPA.  

Hensynet bak bestemmelsen om bygge- og deleforbud i strandsonen er at allmennhetens tilgang til, og ferdsel i 

sjø skal bevares. Ved utbygging i strandsonen skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 

landskap og andre allmenne hensyn.  

 

Hensynet bak bestemmelsen FFNAF er å hindre utbygging av installasjoner og tiltak som er til hinder for 

ferdsel og utbygging i områder som er av natur- friluftsinteresse. Områder av allmenn interesse skal ikke 

privatiseres, og tiltak skal ikke være til hinder for adkomst til områder av allmenn interesse. 

 

I saker om dispensasjon skal man vurdere hvorvidt bestemmelsene det søkes dispensasjon fra blir vesentlig 

tilsidesatt eller ikke og om det foreligger klar overvekt av fordeler for å gi dispensasjon. Dette hjemles i pbl. §§ 

19-1 og 19-2 andre ledd. Kommunen har etter en samlet vurdering av hensynene bak begge bestemmelsene det 

ønskes å dispenseres fra, funnet at disse blir vesentlig tilsidesatt ved dispensasjon.  

 

Kommunedirektøren finner det ikke relevant å behandle denne saken etter friluftslovens bestemmelser.  

 

Kommunen har gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel vurdert områder der man åpner opp for nye 

tiltak i strandsonen. Det er ønskelig at nye tiltak konsentreres til disse områdene for å opprettholde 

allmennhetens tilgang til strandsonen i kommunen.  

 

Det vises til Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, 

hvor Frøya kommune er vurdert til å være en kommune under stort utbyggingspress. I 

Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk, påpekes det at bygge-forbudet 

skal håndheves strengt.  
 

Utbygging skal skje etter en bevisst og langsiktig planlegging og ikke på grunnlag av enkeltvedtak. Dette er en 

strategi Frøya kommune har forpliktet seg til å følge. Ved dispensasjonsvurderingen skal det legges særlig vekt 

på statlige og regionale rammer og mål, jf. pbl. § 19-2 fjerde ledd første setning. Terskelen for å gi 

dispensasjon skal derfor være særlig høy.  

 

Kommunen ønsker å samlokalisere tiltak til områder som er avsatt i plan. Det er i nærområdet til omsøkte 

eiendom et areal som er regulert til småbåthavn. Og kommunens oppfordring er at flytebrygger legges til slike 

områder. Gjennom ønsket om å samlokalisere slike tiltak, er vurderingene om hvilke områder i kommunen som 

er mer eller mindre presset allerede tatt hensyn til i kommuneplanens arealdel.  

 

De statlige planretningslinjene pkt 6.2 som sier: «Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av 

naust og brygge skal også tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene må veies 

opp mot hensynet til de allmenne interesser som er angitt foran, og mulighetene for felles brygger og naust bør 

også vurderes.» 

 

Kommunen forstår ikke begrepet «brygge» som kai/flytebrygge etc, men som bygningstypen brygge. Det er 

åpnet for oppføring av naust og brygger i avsatte områder i KPA og reguleringsplaner. Disse kan oppføres av 

privatpersoner som ikke er registrerte yrkesfiskere.  

Dispensasjonssøknader og reguleringsplaner ble frem til november 2019 behandlet av Hovedutvalget for 

forvaltning (HFF) i Frøya kommune. (Ikke Hovedutvalget for allmenne- og tekniske tjenester som klager 

skriver). 
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I samme periode ble overordnede plansaker behandlet av Formannskapet i Frøya kommune, som planutvalg.  

 

Etter kommunevalget i 2019 ble kommunens politiske organisering endret, derunder kommunens politiske 

utvalg. HFF skiftet navn til Hovedutvalget for allmenne- og tekniske tjenester og behandlingen av 

dispensasjonssøknader og reguleringsplaner ble overført til planutvalget (Formannskapet).  

 

Endringen ble gjort fordi det ble vurdert at det er mer riktig at det utvalget som behandler plansaker, også 

behandler dispensasjoner fra de samme planene.  

 

Kommunedirektøren har ingen videre kommentarer 

 

Hensynet bak FFNAF er å hindre utbygging av installasjoner og tiltak som er til hinder for ferdsel og utbygging 

i områder som er av natur- friluftsinteresse. Områder av allmenn interesse skal ikke privatiseres, og tiltak skal 

ikke være til hinder for adkomst til områder av allmenn interesse. 

 

Med dette er det ikke åpning for etablering av faste installasjoner i sjø som innskrenker muligheten for fri 

ferdsel i sjøen. En flytebrygge med tilhørende fastmontert gangbro av omsøkte type, vil vesentlig tilsidesette 

planformålet. Ettersom det er snakk om et større fastmontert tiltak vurderer kommunen at det ikke er åpning til 

å gi dispensasjon.  

 

Konklusjon:  

Kommunen er forpliktet til å følge strategi for differensiert strandsoneforvaltning som sier man skal 

samlokalisere inngrep i strandsonen og at det ved vurdering av dispensasjoner skal legges særlig vekt på 

statlige og regionale rammer og mål, og terskelen for å gi dispensasjon skal være særlig høy.  

 

Planformålet kan kun endres gjennom reguleringsplan eller ved rullering av kommunedelplan.  

 

Det er kommunedirektørens vurdering at tiltaket vesentlig tilsidesetter planformålet, og det kan dermed ikke 

gis dispensasjon, jf. pbl. § 19-2 2. ledd.  

 

Klagen tas ikke til følge.  

Saken oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.  
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MARIN FORSØPLING - BRUK AV MIDLENE FRA HAVBRUKSFONDET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar handlingsplan for håndtering av marin forsøpling. 

  

Tiltakene dekkes av midler avsatt fra Havbruksfondet, kr 4 000 000 i en fireårsperiode. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.03.2020 sak 77/20 

 

Vedtak: 

Formannskapet i Frøya kommune vedtar å benytte midler fra havbruksfondet ihht strategier som opplistet i 

punk 1-5. Formannskapet ber om at det utarbeides en handlingsplan for håndtering av marin forsøpling. 

 

1. Strandrydding 

1.1 Støtte/deltakelse av prosjektet profesjonell rydding av ytre kyst 

1.2 Etablere stimuleringsmidler for frivilligheten for strandrydding 

1.3 Delta i utarbeidelse av regional strategi for plast  

 

2. VA - spredt avløp 

Tilskuddsordning 

 

3. Grønt flagg 

Miljøopplæring til Frøya kommunes barn og unge via barnehage og skole/oppvekstsenter fortsetter og 

styrkes. Marin forsøpling og plast som tema 

 

4. Miljøuke med foredrag og aktiviteter  

Holdningsskapende arbeid mot barn og unge, ansatte i Frøya kommune og innbyggere. Miljøuka 

arrangeres i samarbeid mellom Frøya kommune, frivilligheten og næringsliv. 

 

5. Informasjon til innbyggere 

 

Det opprettes ei arbeidsgruppe bestående av:  

 virksomhet forvaltning – miljøkonsulent og VA ingeniør 

 kommunalt servicekontor – kommunikasjon 

 virksomhet drift – avfall/renovasjon 

 oppvekst 

 kultur/frivilligsentralen 

 

Prosjektgruppa gjør ferdig handlingsplanen slik at oppstart av prosjektene skjer høsten 2020. 

 

Enstemmig 
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Formannskapets behandling i møte 31.03.20: 

 

Følgende omforente forslag til endring i siste setning i vedtak ble fremmet: 

 

Prosjektgruppa gjør ferdig handlingsplanen slik at oppstart av prosjektene skjer høsten 2020. 

 

Enstemmig 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Søknad fra SALT/Rydd Norge Trøndelag, datert 27.04.2020 m/vedlegg 

2. Forslag til retningslinjer for tildeling av stimuleringsmidler 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunestyret behandlet den 23.05.2019 (sak 62/19) Kriterier for bruk av midlene fra 

havbruksfondet, hvor det blant annet ble vedtatt: 3. Kommunestyret setter av 1 000 000 kr i 

året i planperioden til bekjempelse av marin forsøpling, tilsammen kr 4 000 000. Rådmann 

får i oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives nærmere hvordan dette kan gjøres.  

 
Formannskapet vedtok 21.11.2017 strategier og handlingsplan for håndtering av marin forsøpling. Store deler 

av denne planens strategier og handlingsplan er oppfyllt. Bruk av havbruksfondets midler vurderes til å bli en 

rullering og utvikling av denne eksisterende planen samt deltakelse i pågående kommunale og 

fylkeskommunale prosjekter på området marin forsøpling og reduksjon av plastforbruk. 

 

Bestilling om handlingsplan og oppstart av prosjekter høsten 2020 ble gjort av Formannskapet den 31.3.2020. 

Følgende vedtak i sak 77/20 ble fattet: 

 

«Formannskapet i Frøya kommune vedtar å benytte midler fra havbruksfondet ihht strategier som 

opplistet i punk 1-5. Formannskapet ber om at det utarbeides en handlingsplan for håndtering av marin 

forsøpling.  

 

1. Strandrydding  

1.1 Støtte/deltakelse av prosjektet profesjonell rydding av ytre kyst  

1.2 Etablere stimuleringsmidler for frivilligheten for strandrydding  

1.3 Delta i utarbeidelse av regional strategi for plast  

 

2. VA - spredt avløp  

Tilskuddsordning  

 

3. Grønt flagg  

 

Miljøopplæring til Frøya kommunes barn og unge via barnehage og skole/oppvekstsenter fortsetter og 

styrkes. Marin forsøpling og plast som tema  

 

4. Miljøuke med foredrag og aktiviteter  

 

Holdningsskapende arbeid mot barn og unge, ansatte i Frøya kommune og innbyggere. Miljøuka 

arrangeres i samarbeid mellom Frøya kommune, frivilligheten og næringsliv.  

 

5. Informasjon til innbyggere  

 

Det opprettes ei arbeidsgruppe bestående av:  

 virksomhet forvaltning – miljøkonsulent og VA ingeniør  
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 kommunalt servicekontor – kommunikasjon  

 virksomhet drift – avfall/renovasjon  

 oppvekst  

 kultur/frivilligsentralen  

 

Prosjektgruppa gjør ferdig handlingsplanen slik at oppstart av prosjektene skjer høsten 2020.» 
 

Referansegruppe: Formannskapet  

 

Arbeidsgruppe:  

- virksomhet forvaltning - miljøkonsulent og VA ingeniør  

- kommunalt servisekontor - kommunikasjon  

- virksomhet drift - avfall  

- oppvekst  
- kultur/frivilligsentralen 

 

1. Strandrydding 

1.1 Rydd Norge Trøndelag (tidligere profesjonell rydding av ytre kyst) 

Frøya kommune har mottatt søknad fra SALT datert den 27.04.2020 (vedlegg 1) om tilskudd til prosjektet 

Rydd Norge Trøndelag.  

 

Prosjektet Rydd Norge Trøndelag har startet opp rydding av marint avfall langs ytre kyst av Trøndelag. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Handelens Miljøfond (plastposefondet) og Fylkesmannen i Trøndelag, og 

har som mål å rydde marint avfall på 40 % av Trøndelags ytre kyst i løpet av en periode på tre år. 

 

I Trøndelag er det opprettet en styringsgruppe for prosjektet som ledes av Fylkesmannen i Trøndelag. For 

Trøndelag er det Trondheimskontoret til Salt Lofoten AS, som har fått tildelt prosjektledelsen etter 

anbudskonkurranse. 

 

Fylkesmannen i Trøndelag har utarbeidet en prioriteringsliste over områder på ytre kyst av 

Trøndelag som skal ryddes. Kommunene har fått mulighet til å melde inn flere områder til prioriteringslisten. 

Verneområder har høyest prioritet, men det er også andre områder på listen som av ulike grunner er prioritert. 

Noen av disse vil kunne ryddes i perioder med ferdselsforbud i verneområdene, for å sikre aktivitet gjennom 

hele året. For Frøya er det prioritert verneområdene i Froan, Sula, Mausund og Humlingsværet  

 

Det er utarbeidet en plan som beskriver hvordan arbeidet skal gjennomføres (vedlagt). Denne beskriver 

estimater for hvor mange arbeidstimer som trengs for å rydde de prioriterte områdene. Totalt er det for 

Trøndelag anslått at det vil kreve mellom 102 610 til 153 840 arbeidstimer å rydde de prioriterte områdene. 

Totalkostnaden for oppryddingen er estimert til å ligge mellom 52 og 108 millioner norske kroner. Spriket i 

anslaget skyldes usikkerhet for estimert mengde avfall som ligger innenfor de prioriterte områdene og variasjon 

i snittkostnaden per time for selve ryddingen.  

 

Selve ryddingen skal utføres av profesjonelle ryddeaktører. I Trøndelag har Mausund 

Feltstasjon/Eider AS på Frøya og Oppdretternes Miljøservice i Rørvik fått oppdragene for hver sin del av 

kysten. De har fått bevilget penger fra Handelens Miljøfond som dekker en del av deres kostnader til rydding. 

Penger som eventuelt bevilges av kommunene vil brukes til å utvide deres rammer for hvor mange timer de kan 

rydde innenfor sine tildelte prioriterte områder, og er viktig for å kunne nå målet for prosjektet. 

 

Prosjektet Rydd Norge Trøndelag bidrar til å fjerne marint avfall fra store områder av ytre kyst av Trøndelag, 

og reduserer med dette kommunenes behov for egne tiltak i dette området. Administrasjon av prosjektet er 

allerede dekket fra HMF, så tilskudd fra kommunene vil gå direkte til rydding.  

Det forventes også støtte fra Miljødirektoratet, og det er søkt om slik støtte direkte fra de profesjonelle aktørene. 

Videre vil prosjektet søke Sjømat Norge og Trøndelag fylkeskommune om årlig støtte. Midlene vil bli disponert 

av Styringsgruppa for prosjektet i samsvar med den planen som foreligger, samt erfaringer fra ryddinga det 

enkelte året.  

 



Saknr: 176/20 

Arbeidsgruppen mener det er rett å støtte prosjektet, da dette er tilskudd som går rett til rydding av marint 

avfall i egen kommune. 

 

1.2 Stimuleringsmidler til frivilligheten 

Skoler, barnehager, grendalag og frivilligheten på Frøya har tradisjon for å rydde i fjæra. Næringslivet har over 

lengre tid vært sponsorer for frivilligheten som ønsker å jobbe dugnad for å gi inntekt til organisasjonen sin. 

Mange frivillige lag har ryddet marin forsøpling på Frøya.   

 

Frøya kommune velger å avsette midler fra havbruksfondet til stimuleringsmidler for frivilligheten for rydding 

av marin forsøpling.  

Arbeidsgruppen har utarbeidet retningslinjer og søknadsskjema (vedlegg 2).  

 

For å kunne tilrettelegge for rydding av marin forsøpling er man helt avhenig av en håndtering av avfallet som 

er ryddet. Frøya kommmune har fått en rutine for innhenting av marint avfall fra ReMidt og Retura for 2020. 

Deres mulighet for innhenting av marint avfall er avhengig av tilskudd, slik at det ikke kan garanteres for en 

fireårsperiode.  

 

Arbeidsgruppas forslag er at stimuleingsmidler kan søkes om innen 15. august. Stimuleringsmidler fordeles ut 

fra fondets størrelse, hvor mye avfall som er tenkt ryddet og antall timer som skal benyttes, i tillegg om 

ryddingen innehar noen holdningsskapende verdi. Det settes et maksbeløp på kr 20 000 pr ryddeaksjon. 

 

Stimuleringsmidlene utbetales når det er levert rapport med bilder og regnskap. Ryddeaksjonen skal registreres 

på Hold Norge Rent sin ryddeportal https://ryddenorge.no/ 

 

Arbeidsgruppa velger å ikke kun benytte volum som et tildelingskriterium fordi det er ønskelig å fjerne avfall 

som ikke bare ligger løst og er lett å samle. Det tar lang tid hvis man skal være grundig, og det bør være 

kvalitet over ryddingen.  

Det vil være forskjell på aldersgrupper og muligheten til arbeidsinnsats. En barnehage vil umulig klare å rydde 

så mye som et fotballag med sterk ungdom, men viktigheten av deltakelse og læring er stor. 

 

ReMidt har ikke tilrettelagt for organisert strandrydding 2020 pga coronasituasjonen, men de tar i mot avfall.  

 

Frøya kommune/frivilligsentralen informerer om ordningen. 

 

1.3 Deltakelse i lokale ryddeaksjoner/Strandryddedagen  

Kommunen samarbeider med Hold Norge Rent og har distribuert sekker, og koordinert henting av avfall 

sammen med lokale renovasjonsselskap.  Strandryddedagen anbefales videreført.   

  

Det finnes flere ulike søknadsordninger på midler for håndtering av marin forsøpling gjennom blant annet 

Miljødirektoratet og Hold Norge Rent hvor private og offentlige aktører kan søke på. Kommunen arbeider 

kontinuerlig for å gjøre disse ordningene kjent.   

 

2. Deltakelse i utarbeidelse i regional strategi for plast 

Arbeidsutvalget i Orkdalsregionen har lagt føringer for arbeidet, og det er tenkt at strategien også skal 

inneholde en handlingsplan med konkrete tiltak for blant annet kommunene; 

 

 Må inneholde konkrete tiltak som kommuner og andre kan gjøre 

 Må ta for seg all herreløs plast, ikke bare i havet 

 Også viktig med interne forhold i kommunene, virksomheten er forbilde for andre 

 

Viktige områder: Holdningsendring, plast i vann, plast i naturen og langs vassdrag, kommunene som 

virksomhet og ha en grønn innkjøpspolitikk, artikler man må unngå å kjøpe 

 

Aktuelle områder og tema for handlingsplanen: 

 Holdningsskapende arbeid for å begrense plastforurensning, og spesielt inn mot skolene 

 Hvordan mobilisere Orkdalsregionens innbyggere til innsamling av plast og til å ha bevisste 

holdninger til plastforurensning 



Saknr: 176/20 

 Hvordan koordinere og samordne pågående tiltak og arbeid innen plastforurensning i 

Orkdalsregionen 

 Forankre arbeidet innen plastforurensning blant lokale og sentrale beslutningstakere 

 

Miljøkonsulenten deltar i arbeidsgruppen. 

 

Arbeidet er startet, men ble satt på vent pga coronasituasjonen. Arbeidsgruppen legger opp til en brei 

involvering i utarbeideslse av strategien. Det planlegges ulike Work-shops. Her er det mulighet for å involvere 

bredt fra næringsliv, frivillighet og skoleungdom. Med en plaststrategi må det påregnes at det vil komme 

anbefalninger som vil påvirke kommunes innkjøp. 

 

Spredt avløp 

Fond for tilskudd til oppretting av spredt avløp tas ut av handlingsplanen, fordi Saneringsplan for opprydding 

av avløp i spredt bebyggelse ble trekt. Nå skal kommunen kun følge opp ulovligheter. Arbeidsgruppen 

anbefaler at det ikke blir benyttet kommunale midler til å gi tilskudd for ulovligheter. I tillegg er 

havbruksfondets midler avsatt over en fireårsperiode – pålegg om opprydding vil fortsette langt utover denne 

perioden. 

 

Sommerjobb for ungdom 

Sommerjobb for ungdom tas ut av planen for 2020, da det ikke er ressurser til å gjennomføre dette på en 

hensiktsmessig måte. Det sees på om det eventuelt kan finnes gode løsninger for gjennomføring til sommeren 

2021. 

 

Sommerjobb for ungdom har tidligere blitt gjennomført ved at skoleungdom har være med Mausund 

Feltstasjon. Det har vært problemstillinger og utfordringer med dette, blant annet at det har vært for kort tid pr 

ungdom.  

 

3. Grønt flagg   

Frøya kommune har innført Grønt flagg i alle skoler og barnehager (vedtatt HFD 19.09.17). Grønt Flagg er en 

internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskoler, videregående skoler og 

folkehøgskoler. Grønt Flagg er et pedagogisk virkemiddel knyttet opp mot lærerplan for skoler og rammeplan 

for barnehager. Enhetene jobber med forskjellige tema og tiltak knyttet opp mot miljø, dette gir en økt fokus på 

miljøarbeidet på enheten og involvering av både ledelse, ansatte, elever og foreldre. Eksempler på hva man kan 

jobbe med innenfor Grønt Flagg er avfallssortering, energisparing, kosthold, fysisk aktivitet, lokalkulturarv osv. 

Sertifiserte skoler og barnehager får rett til å heise det grønne flagget og får et miljøsertifikat til å henge på 

veggen.   

  

Det må arbeides for at flere barnehager/skoler/oppvekstsenter sertifiserer seg. Ansatte må få muligheten til å 

delta på kurs for å tilegne seg ny kunnskap og få inspirasjon fra nettverket til å skape miljøentusiasme. Det er 

ønskelig med en ny samling for ansatte. Det vil kreve vikartimer og innleide foredragsholdere. Ansatte bør 

etablere lokale nettverk for å sikre framdrift og engasjement om Grønt Flagg.  

 

Grønt Flagg vurderes som en vellykket måte å sikre miljøopplæring og fokus på marin forsøpling for barn og 

unge i Frøya kommune. For å lykkes må man jobbe kontinuerlig med temaet.  

 

4. Miljøuke 

Frøya kommune har i 2018 og 2019 arrangert Miljøuka hvor det er fokus på marin forsøpling. Det har blitt 

gjennomført foredrag, strandryddinger, utstillinger, besøk av kystvakta, stands på Stjernesenteret, kurs om 

kompostering, filmkonkurranse og aktivitetsdag. Miljøuka er gjennomført i sterkt samarbeid mellom blant 

andre kommunen, Mausund feltstasjon, Frøya sportsdykkerklubb, Hamos (nå ReMidt), næringslivet, 

Kystmuseet, Miljøagentene, Barnas turlag, kunnskapsmiljøer, Frøya brann og redning/IUA og Hitra kommune.   

 

Det er ikke planlagt miljøuke 2020 bl.a. fordi coronasituasjonen har gjort det vanskelig å planlegge aktiviteter. 

Nå ser det ut som at coronasituasjonen er under endring – slik at noe aktivitet kan gjennomføres høsten 2020. 

Tiden er knapp til å få til egne arrangementer, og det er fremdeles usikkerhet om coronasituasjonen. Det tenkes 

da å gjennomføre aktiviteter sammen med eksisterende arrangementer, slik at man får «sneket inn» litt 

miljøfokus og holdningsskapende arbeid om marin forsøpling.  
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- Familiedag/barnas dag i Frøyahallen 4 juli. Det arbeides for et show med tema marin forsøpling 

- Plukkposen, - strandrydding som gir Trimpoeng! Frivilligsentralen arrangerer Frøyatrimmen 2020, og 

her vil det bli ekstra trimpoeng hvis man samtidig fyller plukkposen med avfall. 

- Kommunehusets ansatte og politikere gjennomfører strandrydding  

- Deltakelse i work-shop om strategi for plast (betale reise for ungdommer, eventuelt tilrettelegge for 

lokal work-shop) 

- TV-aksjonen 2020 går til WWF og plast i havet. Siden dette er nøyaktig samme tema, bør det være 

muligheter for en felles markering. 

 

Det planlegges for ei ordinær miljøuke i 2021 – med egne arrangementer og aktiviteter. 

 

5. Informasjon   

Kommunen kan ta en mer aktiv rolle i forbindelse med informasjon og å spre kunnskap om marin forsøpling til 

sine innbyggere. Dette kan gjøres ved å bruke kommunens internettside og facebookside, samt samarbeid med 

lokale renovasjonsselskaper.   

  

Mye av marin forsøpling kommer fra landbasert aktivitet. På Frøya blåser det mye, så avfall blir fort tatt av 

vinden og havner på sjøen. Å hindre dette er en del av tiltakene mot marin forsøpling. Dette kan være 

byggebransje, landbruksplast, private forbrukere osv.  

 

 

6. Ressursbruk og prosjektledelse 

For å gjennomføre handlingsplanen forutsettes det nødvendig tilgang på ressurser i organisasjonen. 

Planlegging og gjennomføring av aktiviteter, og kontinuitet i holdningsskapende arbeid krever mange timers 

arbeid. Dette er i utgangspunktet ikke lovpålagte oppgaver for en kommune, og det er heller ikke 

inntektsgivende arbeid. For at handlingsplanen skal bli gjennomført må det derfor være ressurser tilstede for å 

kunne arbeide med dette langsiktig. Det anbefales derfor at det avsettes litt ressurser til prosjektledelse. 
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Handlingsplan for bruk midler fra havbruksfondet til marin forsøpling: 

 

  Tiltak Beskrivelse 2020 2021 2022 2023 Ansvar 
1 Strandrydding   
1.1 Rydd Norge Trøndelag Deltar med midler i prosjektet 500 000 350 000 350 000   Forvaltning 

1.2 Stimuleringsmidler til 
frivilligheten for 
strandrydding 

Organisere stimuleringsmidler til 
frivilligheten  

 

250 000 250 000 250 000 400 000 Arbeids-
gruppa 

1.3 Deltakelse i lokale 
ryddeaksjoner/ 
Strandryddedagen 

Dele ut plastsekker fra 
renovasjonsselskap, 
tilrettelegge for innhenting av 
avfall. Informasjon 
HMS ved strandrydding 

        Service- 
Kontor 

2 Regional strategi for 
plast 

  

2.1 Regional strategi for 
plast 

Deltakelse i utarbeidelse, 
deretter gjennomføring av 
strategien 

25 000 50 000 50 000 50 000 Arbeids-
gruppa/Forv
altning/ 
innkjøp 

3 Grønt Flagg             

3.1 Grønt Flagg Miljøopplæring til Frøya 
kommunes barn og unge via 
barnehage og 
skole/oppvekstsenter. Marin 
forsøpling og plast som tema 

75 000 100 000 100 000 150 000 Oppvekst 

4 Miljøuka   

4.1 Miljøuka Holdningsskapende arbeid mot 
barn og unge, ansatte i Frøya 
kommune og innbyggere. 
Miljøuka arrangeres i 
samarbeid med Frøya 
kommune, frivilligheten og 
næringsliv. 

100 000 150 000 150 000 200 000 Arbeids-
gruppa 

5 Informasjon til 
innbyggere 

  

5.1 Informasjon Holdningsskapende arbeid om 
marin forsøpling og 
panting/resirkulering ved bruk 
av kommunes 
hjemmesider/facebook: 
-forby gassballonger 17. mai 
-redusere forsøpling fra 
fyrverkeri, og informasjon om 
kildesortering av gavepapir 
-hva som er tillatt å brenne på 
st.hansbål 

20 000 50 000 50 000 50 000 Service-
kontor/ 
Arbeids-
gruppa 

6 Administrasjon             

6.1 Prosjektledelse Prosjektledelse 50.000 75 000 75 000 80 000 Forvaltning 

  SUM   1 020 000 1  025 000  1 025 000 930 000 4 000 000 

 

 



Saknr: 176/20 

 

Vurdering 

 

Halve 2020 er gått før handlingsplanen blir vedtatt og coronasituasjonen gjør det vanskelig å planlegge 

aktiviteter som samler mange mennesker. Det avsettes derfor et større beløp til Rydd Norge Trøndelag for 

rydding av ytre kyst i 2020. Prosjektet er allerede godt i gang, og tilskudd vil bidra til at Mausund 

Felststasjon/Eider kan gjennomføre flere timer med rydding av marint avfall i Frøya kommune. 

 

Prosjektendringer 

I løpet av en prosjektperiode på fire år må man kunne forvente at fokus endrer seg. Vi opplevde hvordan plast i 

havet ble viktig når mikroplast ble en allment kjent problemstilling, og hvordan hvalen med plast i magen 

skapte overskrifter i pressen og deretter et voldsomt engasjement. Det vurderes som sannsynlig at det kan 

dukke opp nye regionale eller nasjonale prosjekter som det vil være naturlig for Frøya kommune å delta i. 

Arbeidsgruppen tar derfor forbehold om endringer, og vil legge fram sak for formannskapet hvis det blir aktuelt 

å anbefale en omprioritering av midlene. Handlingsplanen legger opp noe fleksibilitet i summene i 

fireårsperioden.  

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 sier: Frøya har et rent hav som grunnlag for trygg matproduksjon.   

 Fokus på opprydding av søppel, både på land, i strandsonen og på sjøen. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Arbeidsgruppa forholder seg til total avsetning fra Havbruksfondet på kr 4 000 000,-   
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SØKNAD OM PERMISJON FRA FRA POLITISKE VERV CAMILLA JENSEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Camilla Jensen innvilges fritak fra sitt politiske verv som nestleder i Hovedutvalg for 

tekniske- og allmenne tjenester (HOAT), som barns representant i de faste utvalg for 

plansaker, 

Som 1. vara for Sp i Formannskapet (FSK), som 3. varamedlem for Sp i Hovedutvalg for 

helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur (HOOK), som 3. vara i Representantskapet i 

Trondheim havn og som personlig varamedlem for leder i HOAT i Trafikkrådet 

 

Som ny nestleder i HOAT velges:  

Som Barns representant velges: 

Som 1. varamedlem for Sp i FSK velges: 

Som 3. varamedlem for SP i HOOK velges: 

Som 3. varamedlem i Representantskapet i Trondheim havn velges: 

Som personlig vara for leder i HOAT velges: 
 

Vedlegg: 

 

Søknad om fritak fra politiske verv. (U.off) 

 

 

Saksopplysninger:   

 

§ 7-9.Uttreden og fritak 

 

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan 

kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av 

valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det 

tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på 

fritak hvis han eller hun søker om det. 

 

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før 

fritaksperioden er over. 

 

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre måneder, 

kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder. Ved valg av et 

settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges. 
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Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved forholdsvalg, skal 

varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis 

medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i 

den nummerordenen de er valgt. 

 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, 

kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. 

Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil 

føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det 

er mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

 

Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny leder. 

 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet 

folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller 

fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal 

velges fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne 

framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til 

organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt varamedlem fra det 

underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge 

varamedlemmer til andre organer. 

 

Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå hvem som skal velges. 

Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den 

foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye 

medlemmet eller varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det 

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

Vurdering: 
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV BENTE MARIE KVAM  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Bente Marie Kvam innvilges fritak fra sine politiske verv for inneværende periode.  
 

Som 2. vara for Rødt i KST velges: 

Som medlem i kontrollutvalget velges: 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om fritak. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Da rep. Kvam flytter ut av kommunen søker hun om fritak. Om fritak  innvilges, må det velges: 

 

Ny 2. vara for Rødt i KST 

Nytt medlem i kontrollutvalget 

 

§ 7-9.Uttreden og fritak 

 

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan 

kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av 

valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det 

tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på 

fritak hvis han eller hun søker om det. 

 

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før 

fritaksperioden er over. 

 

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre måneder, 

kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder. Ved valg av et 

settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges. 

 

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved forholdsvalg, skal 

varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis 
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medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i 

den nummerordenen de er valgt. 

 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, 

kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. 

Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil 

føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det 

er mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

 

Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny leder. 

 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet 

folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller 

fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal 

velges fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne 

framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til 

organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt varamedlem fra det 

underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge 

varamedlemmer til andre organer. 

 

Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå hvem som skal velges. 

Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den 

foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye 

medlemmet eller varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det 

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

Vurdering: 

 

Bente Marie Kvam innvilges fritak. 
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MØTEPLAN 2. HALVÅR 2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteplan 2. halvår 2020 
 
 

Utvalg August September Oktober November Desember Januar 

2021 
KST 27.08 24.09 29.10 26.11 10.12 28.01 

FSK 18.08 

 

01.09 

15.09 

 

13.10 

27.10 

10.11 

11.11 

24.11 

08.12 19.01 

HOAT 20.08 10.09 15.10 12.11 03.12   

HOOK 19.08 08.09 20.10 17.11  01.12   

KU             

FEB   07.09 05.10 02.11 

30.11 

    

 

 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 10. og onsdag 11. november 

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 10. desember. 

 

*1) Kommunestyrets møter holdes på  Torsdager med møtestart  kl. 10.00 

*2)  Formannskapets møter holdes på  Tirsdager med møtestart  kl. 09.00 

 

*3)  Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur holdes på    

Tirsdager med møtestart   kl. 09.00  

*4 Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester   

Torsdager med møtestart   kl. 09.00  

 

*6) Frøya eldre- og brukerråd  Mandager med møtestart kl. 10.00 

*7) FUR      Mandager med møtestart kl. 15.30 
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OMBYGGING AV DET GAMLE HELSESENTERET - FULLFINANSIERING  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Kommunestyret setter investeringsrammen for prosjekt 550005 Gamle legekontorene til BAM, 

til en totalkostnad på kr 22.000.000,- inkl mva, for oppussing og ombygging av det gamle 

helsehuset.  

 

2. Dette inkluderer full rehabilitering av tak, innvendig ombygging, opparbeidelse av uteområde, 

solcellepaneler og toaletter i kjeller på gamle helsehuset samt toaletter i kjeller v/ 

kommunestyresalen. 

 

3. Nødvendig tilleggsfinansiering på kr 5.628.702,- inkl mva legges inn i investeringene for 2021.  

 

4. Kommunedirektøren foreslår følgende finansiering: 

 

Tidligere bevilget midler  kr. 12.871.298,- inkl. mva 

Budsjett og økonomiplan 2021 Kr.  3.500.000    inkl. mva 

Tilleggsfinansiering 2021 kr.   5.628.702,-   inkl. mva 

Total finansiering  Kr. 22.000.000   inkl. mva 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2020 sak 169/20 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte 16.06.20. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 09.06.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ordfører: 

 

Saken utsettes til neste møte 16.06.20. 

 

Enstemmig. 

 

Vedlegg: 

 

1. Plantegning Uteareal. 
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2. Plantegning Kjeller BAM. 

3. Plantegning 1. etg BAM. 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

20/1001-1 OMBYGGING AV DET GAMLE HELSESENTERET - FULLFINANSIERING  

  

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunedirektøren prosjekterte ett utkast og en kostnadsanalyse for ombygging og rehabilitering av gamle 

helsestasjon medio 2018. Denne antydet en kostnadsramme på ca kr. 12.000.000,- - 15.00.000,- inkl mva.  

 

Etter tilbudsforespørsel for prosjektering av anbudsgrunnlag for ombygging av gamle helsesenter ble Sørlie 

Arkitekter AS billigste tilbyder og det ble inngått kontrakt med Sørli Arkitekter, datert 13.03.2020. Denne 

utlysningen er referert i sak 16/20 i HOAT under delegerte vedtak.  

 

Prosjektgruppa i samråd med brukergruppen, prosjekterende og arkitekt har kommet frem til en løsning som 

dekker samtlige behov for brukere i bo-, aktivitet og miljøtjenesten (BAM). Dette innebærer: 

- Renovering/oppgradering av utvendig bygning med to alternativer for tak.  

- Ombygging innvendig for å tillrettelegge brukergruppen til BAM. 

- Nytt kantinekjøkken og kantine for herredshuset, samt besøkende.  

- Nytt kontorlandskap for ansatte i virksomheten BAM. 

- Utenomhus område.  

- Ny hovedinngang for kantine og uteservering.  

- Oppgradering av toaletter i kjelleren på det gamle helsehuset, inkludert dusjmuligheter for ansatte på 

herredshuset. 

- Renovering og oppgradering av toaletter i kjeller v/kommunestyresalen.  

- Asbestsanering i de deler av bygningsmassen som blir berørt av arbeidene. 

- Ny brann og rømmningsplan for det gamle helsehuset. 

- Oppgradering av heissjakt og heis. 

 

Foreløpige utkast foreligger som vedlegg.  

 

 

Vurdering: 

 

Det er etter første utkast og kostnadsanalyse, påløpt en del endringer i prosjektets omfang, som går ut på å 

oppfylle de behov som kommer i årene fremover. I tillegg er kostnadene justert i samråd med konsumprisindeks 

siste 2-3 år. 

 

Det er avholdt prosjektmøte med prosjektgruppen 25.05.2020 og prosjektgruppen kom fram til å legge frem 

forslagene som ble presentert av prosjekterende og arkitekt til politisk behandling, da prosjektgruppa anser 

forslagene som har kommet inn dekkende for brukerne i Bo-, aktivitet og miljøtjenesten.  

 

Prosjektgruppen anser alternativ 1 (se under) som det beste alternativet, da oppgradering av nåværende 

takkonstruksjon og solcelle paneler vil ha en besparende effekt i fremtiden, både miljø, livskraft og 

energibesparelse blir vektlagt, hvis dette blir valgt.  

 

Prosjektet er imidlertid ikke fullfinansiert, da kostnadsanalysen overstiger gjenværende beløp av tidligere 

finansiering. Restbeløp er pr 01.01.2020 på kr. 12.871.298,- inkl mva.  

Det er i tillegg planlagt i budsjett og økonomiplanen for 2020 – 2023 å bevilge kr. 3.500.000,- inkl MVA i 

2021.  

 

Det kan derfor settes opp en oversikt for å synliggjøre de kostnadene i selve prosjektet.  

 

 

Alternativ 1: 
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Prosjekteringskostnader     kr.      428.750,- Inkl. MVA. 

Prosjekt-/byggeledelse    kr.      150.000,- Inkl. MVA. 

Byggekostnader     kr. 18.800.000,- Inkl. MVA. 

Sum       kr. 19.378.750,- Inkl. MVA. 

Reserver (15%)     kr.   2.500.000,- Inkl. MVA. 

Total kostnad      kr. 21.878.750,- Inkl. MVA. 

Avrundes til      kr. 22.000.000,- inkl mva.   

 

Med dette utgangspunkt får man følgende finansieringsplan: 

 

Tidligere bevilget middler     kr. 12.871.298,- Inkl. MVA. 

Budsjett og økonomiplan 2021   kr.    3.500.000,- Inkl. MVA. 

Tilleggsfinansiering     kr.    5.628.702,- Inkl. MVA. 

Total finansiering      kr.  22.000.000,- Inkl. MVA. 

 

Ut ifra dette er det derfor behov for å tilleggsfinansiere kr. 5.628.702,- Inkl. MVA. 

 

Beløpet vil over tid finansieres ifra bedre utnyttelse av kommunens eget areal. Utflytting fra dagens lokasjoner 

kan medføre en besparelse i leiekostnader for kommunen.  

 

Det må også nevnes at dette kan innebære ett tilskudd fra Enova, hvis tiltakene for ombygingen ansees 

livskraftige. Anbefaler at dette må ansees som en ren bonus for kommunen, hvis søknad om tilskudd blir 

invilget. Eventuell tilskudd fra Enova vil redusere låneopptaket for 2021. 

 

Alternativ 2: 

- Innebærer reduksjon av utenomhus arbeider, kun det aller mest nødvendige tiltak. 

- Kun nødvendig utskifting av takplater (beholde den gamle konstruksjonen med kaldloft). Denne 

løsningen er ikke ideell, da det kan forventes en kuldebro i overgangen mellom tak og yttervegg. Her 

må kommunen velge enten å akseptere isolasjonsmessig og energimessig problem eller å ta en ekstra 

kostnad. Begge deler kan forsvares. 

- Etterisolering av betongdekke mellom 1. etg og loft  

- Solceller vurderes hvis det er midler til dette.  

- Dusj og toalett fasiliteter i kjeller under gamle helsehuset trekkes ut.  

- Det må også vurderes videre tiltak som går på bekostning av brukerne i Bo-, aktivitet og miljøtjenesten 

hvis det ovenfor ikke er dekkende for finansieringsrammen som blir gitt.  

 

 

Kostnadsoversikt for å synliggjøre kostnadene for alternativ 2: 

 

Prosjekteringskostnader     kr.     428.750,- Inkl. MVA. 

Prosjekt-/byggeledelse    kr.      150.000,- Inkl. MVA. 

Byggekostnader     kr. 17.300.000,- Inkl. MVA. 

Sum       kr. 17.878.750,- Inkl. MVA. 

Reserver (15%)     kr.   2.000.000,- Inkl. MVA. 

Total kostnad      kr. 19.878.750,- Inkl. MVA. 

Avrundes til      kr. 20.000.000,- inkl mva.   

 

Med dette utgangspunkt får man følgende finansieringsplan: 
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Tidligere bevilget middler     kr. 12.871.298,- Inkl. MVA. 

Budsjett og økonomiplan 2021   kr.   3.500.000,- Inkl. MVA. 

Tilleggsfinansiering     kr.   3.628.702,- Inkl. MVA. 

Total finansiering      kr. 20.000.000,- Inkl. MVA. 

 

Ut ifra dette er det derfor behov for å tilleggsfinansiere kr. 3.628.702,- Inkl. MVA. 

 

Som alternativ 1, vil beløpet over tid finansieres ifra bedre utnyttelse av kommunens eget areal. utflytting fra 

dagens lokasjoner kan medføre en besparelse i leiekostnader for kommunen.  

 

Det anses som svært lite sansynlig med en tilskuddsordning på dette alternativet.  

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 
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BUDSJETTARBEIDET FOR 2021 - 2024  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar budsjettrundskrivet til orientering 

2. Kommunedirektøren innarbeider følgende endringer i økonomireglementet: 

a. Kommunedirektøren rapporterer til formannskap og kommunestyre i mars, juni 

(1.tertial), august (for 1.halvår) og oktober (2.tertial) og november 

b. Budsjettet og økonomiplanen legges ut for behandling i hovedutvalgene før 

behandlingen i formannskapet, slik at de kan gi innspill før formannskapet behandler 

saken 

 

 

Vedlegg: 

 

Budsjettrundskrivet 

Referat fra økonomirådet  

 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med budsjettvedtaket 2020 – 2023 ble det vedtatt å opprette et økonomiråd som skulle revidere 

kommunen økonomireglement og rutinene på rapportering til kommunestyret. 

 

Økonomirådet har hatt tre møter pr 03.06.20, og er dessverre blitt noe forsinket pga. Korona-epidemien.  

 

I møtet 03.06.20 ble det bestilt en sak til kommunestyret, der kommunedirektøren orienterte om status i 

budsjettarbeidet for kommende økonomiperiode og om status i økonomirådets arbeid 

 

Vurdering: 

Økonomirådet har i møtene diskutert budsjettprosessen, verktøyet som er brukt, og måten budsjettet behandles 

politisk. I tillegg er det sett på andre kommuners rapporteringsmåter og KS sitt forslag på hvordan et 

økonomireglement kan se ut etter ny kommunelov. 

 

I møtet 03.06.20 ble det bestilt en hyppigere rapportering fra kommunedirektøren enn for hvert tertial. 

Økonomirådet foreslår at kommunen beholder tertialrapporteringen, men får også midt i tertiale en 

hovedoversikt over kommunen. Rapporteringen blir da i mars, en statusrapport for det to første månedene i 

året. Rapportering i juni blir for 1.tertial. Rapportering i august for første halvår. Rapportering oktober blir per 

2.tertial. Rapportering i november for de 10 første månedene i året.   

 

Økonomirådet foreslår også at kommunedirektøren orienter formannskapet om budsjettprosessen tidligere og 

oftere enn tidligere praksis. 
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Kommunedirektøren foreslår derfor at det orienteres om budsjettarbeidet, og status i dette i forbindelse med 

presentasjonen av kommunedirektørens budsjettrundskriv. Dette blir som regel lagt frem i et formannskap i 

juni. Samtidig presenter kommunedirektøren kommunen nye budsjettverktøy – Framsikt, og viser 

prognosemodellen og forutsetningene som foreløpig ligger inne i dette verktøyet. Formannskapet og 

kommunestyret kan i denne forbindelse komme med vedtak som kan være styrende for kommunedirektøren i 

det videre arbeidet med budsjett og økonomiplan. 

 

Økonomirådet foreslår videre at hovedutvalgene får en større rolle i budsjettet og økonomiplanen, og foreslår at 

kommunedirektøren legger budsjettet ut for behandling i HOAT (Hovedutvalget for allmenne- og tekniske 

tjenester) og HOOK (Hovedutvalget for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur) før behandlingen i FSK. 

Hovedutvalgene kan slik gi et skriftlig innspill til formannskapet før de behandler budsjettet. 
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SISTRANDA LIGGEKAI - DRIFTSAVTALE  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret inngår avtale med Trondeim havn IKS om drift av Sistranda liggekai, på gnr 

23, bnr 153. 

 

2. Driftsavtale trår i kraft 01.07.2020 og inntil ny revidert avtale inngås mellom partene, senest 

innen mai 2022. 

 

3. Som grunnlag for revidering av avtale legges til grunn avlagt regnskap og tertialrapporter fra 

Trondheim havn for driftsårene 2020 og 2021. 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.02.2019 sak 27/19 

 

Vedtak: 

Frøya kommune omdisponere fra prosjekt 551455 Renseanlegg avløp – Sistranda til prosjekt 551358 Liggekai 

Sistranda på kr 15 654 603 kr.   

 

Frøya kommune og Trondheim Havn fullfinansierer slik prosjektet og får det realisert i 2019. 

 

Prosjekt 551455 Renseanlegg avløp – Sistranda har en saldo på 24 700 000 kr pr 31.12.18 

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.02.19: 

 

Arvid Hammernes erklærte seg inhabil som tjenestemann. 

Arvid Hammernes ble enstemmig vurdert inhabil. 

Berit Flåmo ba om vurdering av sin habilitet da hun er ansatt i Trondheim Havn og har vært med på et 

informasjonsmøte. 

Berit Flåmo ble enstemmig vurdert habil. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.02.2019 sak 35/19 

 

Vedtak: 

Frøya kommune omdisponere fra prosjekt 551455 Renseanlegg avløp – Sistranda til prosjekt 551358 Liggekai 

Sistranda på kr 15 654 603 kr.   

 

Frøya kommune og Trondheim Havn fullfinansierer slik prosjektet og får det realisert i 2019. 
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Prosjekt 551455 Renseanlegg avløp – Sistranda har en saldo på 24 700 000 kr pr 31.12.18 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 26.02.19: 

 

Rep. Arvid Hammernes erklærte seg inhabil i saken som tjenestemann. 

 

Ordfører Berit Flåmo ba om vurdering av sin habilitet da hun er ansatt i Trondheim Havn. 

Ordfører Berit Flåmo ble enstemmig vurdert habil. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Avtale om drift av liggekai Sistranda 

 

Saksopplysninger:   

 

Det er gjennom selskapsavtale mellom Trondheim havn og Frøya kommune lagt føringer på erverv av 

Nordhammarvika kai og drift av Sistranda liggekai (Sistranda Port Facility) 

 

I denne avtale er Trondheim havn delegert myndighet for alle tiltak i kommunen knyttet til bestemmelser i 

Havne- og farvannsloven. 

 

Det vises til K-sak 27/19 av 28.02.2019 som omhandler fullfinansiering av anlegget, hvor bl.a. Trondheim 

havn yter et tilskudd prosjektet.  

 

I planleggingsfase og gjennomføring av prosjektet har Trondheim havn vært en bidragsyter og tilrettelegger for 

hvordan dette anlegget skulle etableres og driftes.  Trondheim havn har også vært en medaktør av 

prosjektgruppe i disse faser.   

 

Denne type avtale er ny for Trondheim havn idet havneselskapet er eier av øvrige kaianlegg i 

selskapskommunene.  Det vil derav være behov for en midlertidig driftsavtale i en prøveperiode for å kunne 

erfare driftsformen og det økonomiske aspektet. 

 

I driftsavtale er det lagt til grunn at Trondheim havn dekker alle driftskostnader for daglig drift av anlegget så 

som:  

 

 Organisere alle anløp til liggekaien, og all bruk av kaiflaten 

 Tilsyn og drift med kai og infrastruktur på denne, som porter, gjerder, pullere, strøm, belysning og 

vannsystemer 

 Snøbrøyting og strøing 

 Vedlikeholdsoppgaver som skyldes slitasje og bruk av anlegget, herunder utbedre skader 

 Fakturere for all bruk av kai og tjenester ytt over denne 

 

Frøya kommune påtar seg ansvaret for vedlikehold av kaias tilstøtende områder som tilførselsveier, vann og 

strømforsyning inn til kaien. Videre har Frøya kommune det overordnede ansvar for liggekaien. Dette vil være 

ansvar for nye investeringer knyttet til kaien, samt større utbedringer som ikke skyldes direkte skade.  Skader 

fra brukere på kaianlegget vil fanges opp som en forsikringssak eller krav om erstatning fra skadevolder. 

Trondheim havn påtar seg ansvar for oppfølging av dette. 

 

Videre forutsettes det et felles ansvar for avtalepartene at liggekaien utnyttes på en god og effektiv måte 

gjennom: 
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 Markedsføring 

 Videreutvikling av kaien 

 Etablering av landstrøm 

 Tilstandsrapporter som oversendes Frøya kommune pr tertial 

 

Saksbehandler har utfordret Trondheim havn med mulig inndekning av avdragskostnader knyttet til 

låneopptaket som en iberegning i gebyrinntekter.  Trondheim havn har gitt en tilbakemelding om at dette vil gi 

et urimelig høyt gebyrnivå og kan medføre at kaianlegget ikke vil bli benyttet som forutsatt og har i denne 

forbindelse opplyst:  «Når det gjelder inntekter på liggekaien, så er disse knyttet nesten utelukket til 

kaivederlaget. Dette er for tiden på 0,78 kr per bruttotonn ifølge gebyrregulativet til Trondheim havn. I tillegg 

kommer anløpsavgift, og det kan det påløpe avfallsavgift, ISPS-avgift, og inntekter ved eventuelt salg av vann. 

Alle disse inntektsstrømmene har også utgiftstrømmer knyttet til seg. Det kan av forannevnte derfor bli 

vanskelig å kreve inn et ekstra gebyr utover disse vederlagene/avgiftene, Trondheim havn vil i størst mulig 

utstrekning unngå dette.  

  

Det blir svært viktig med et eget regnskap for alle inntekter og utgifter knyttet til kaien. Det kan være at kaien 

gir et overskudd og det kan være at den gir et underskudd.» 

 

Trondheim havn ønsker derfor i medhold av forannevnte opplysninger at det inngås en avtale for en 

prøveperiode fra den er underskrevet og ut 2021. Etter denne prøveperioden skal regnskapet for liggekaien i 

denne prøveperioden legges til grunn for utarbeidelse av en ny avtale med lengre varighet. I arbeidet med 

denne nye avtalen må det diskutere hvordan et eventuelt overskudd/underskudd skal fordeles. Siden regnskapet 

for 2021 ikke vil være ferdig for februar/mars 2022, så vil denne avtalen gjelde fram til ny avtale er 

framforhandlet våren 2022.  

 

Det er inngått avtale med konsulentfirmaet Norconsult som bistår partene med søknad til Enova om tilskudd til 

forprosjekt for å etablere landstrøm.  Søknad vil bli sendt Enova innen søknadsfristen 1.september 2020 og det 

forutsettes et tilskudd på 50% av kostnadene. 

Det har i forprosjektet for etableringen av liggekaia vært dialog med forutsatte brukere av kaianlegget:  Frøy 

Rederi AS og Eidsvaag AS om antatt strømbehov ved etablering av landstrømanlegg. 

 

Frøya kommune ønsker å etablere miljøvennlige tiltak i kommunen, et landstrømanlegg anses som et viktig 

bidrag i denne målsettingen og har for øvrig vært intensjonen fra oppstart av prosjektet. 

 

Kommunedirektøren vil fremme egen politisk sak om kapitalkostnader og kapitalbehov for dette prosjektet når 

søknadsprosess med Enova og kostnadsoppsett er til stede. 

 

Vurdering: 

 

I medhold av intensjonen om etablering av ny liggekai på Sistranda og selskapsavtale med Trondheim havn 

samt påfølgende samarbeid om etableringen, rår Kommunedirektøren kommunestyret til å inngå driftsavtale 

med Trondheim havn for en prøveperiode fra 01.07.2020 og inntil ny revidert driftsavtale inngås mellom 

partene, senest innen mai 2022. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel > Frøya har et mangfoldig næringsliv > Planlegge og tilrettelegge nye 

næringsarealer 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Låneopptak for investering til etablering av Sistranda liggekai er en direkte utgift uten inndekning for Frøya 

kommune.  Investeringen har imidlertid en stor betydning i kommunens eiendomsportefølje og med den 

verdiskapning tiltaket innebærer. Full dekning av LCC-kostnader (selvkost) med anlegget har ikke vært 

forutsetningen i prosessen og gjennom forhandlinger i avtale vurdert til et for høyt gebyrnivå overfor brukere 

og intensjonen om bruk av kaianlegget derfor kan falle bort. Kostnader med avdrag og renter bæres derfor av 
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eier av anlegget – Frøya kommune. Driftsavtale med Trondheim havn skal imidlertid dekke inn kostnader med 

daglig drift av anlegget, herunder forsikring av kaianlegget. 

Det anses imidlertid formålstjenlig at etableringen i et samfunnsmessig perspektiv vil ha en positiv betydning 

for brukere av anlegget, næringsliv og handelsstand. 

 

I og med at dette er en ny driftsform for avtalepartene er det usikkert hvordan det økonomiske aspektet vil slå 

ut.  Midlertidig driftsavtale med eget regnskap for anlegget vil synliggjøre evt overskudd/underskudd eller et 

balansert regnskap.  Dette vil være grunnlag for drøftinger for en ny avtale etter en prøvedriftsperiode til 

utgangen av 2021. 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

16.06.2020 

Arkivsaksnr: 

19/1077 

Sak nr: 

183/20 

Saksbehandler: 

Andreas Kvingedal 

Arkivkode: 

Q31 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

90/19 Kommunestyret 20.06.2019 

183/20 Formannskapet 16.06.2020 

 

INVESTERINGSPROSJEKT GJETØY BRU 2019  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Med den kunnskap vi nå har omkring saksbehandlingen/godjenninger og anbudspriser for 

henholdsvis ny bru og gjenfylling mellom Brannøya og Gjetøya vedtar formannskapet at 

brualternativet velges. 

2. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå forhandlinger med entreprenør for bygging av 

bru, slik at bygging kan skje i august som forutsatt i fremdriftsplanen. 

3. Finansieringsplan legges frem for godkjenning før kontrakt med entreprenør, signeres. 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 20.06.2019 sak 90/19 

 

Vedtak: 

Det vises til saksutredningen angående valg av løsning for tilknytning av Gjetøya til resten av vegnettet på 

Mausund. 

 

Kommunestyret vedtar at alternativet med igjenfylling av sundet (alternativ 2) gjennomføres, da dette 

alternativet er det rimeligste både når det gjelder investering og fremtidig vedlikehold/drift. Det forutsettes at 

det legges kulvert gjennom fyllinga med tilstrekkelig kapasitet for å sikre gjennomstrømming i sundet. 

 

Tiltaket dekkes over budsjettposten avsatt til Gjetøy bru. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Kopi av mail fra Fylkesmannen i Trøndelag, datert 05.06.2020 

2. Vedtak i K-sak 90/19 den 20.06.2019 

 

Saksopplysninger:   

 

I FSK-sak 90/19 (Vedlegg 2) ble det vedtatt at alternativet med igjenfylling av sundet mellom Brannøya-

Gjetøya på Mausund skulle velges som løsning i stedet for utskifting av eksisterende bru. Dette ut fra de 

kostnader som var fremkommet i en utredning fra 2018 som viser at gjenfylling av sundet var rimeligste 

løsning i forhold til ny bru. 
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Dette prosjektet har det vært arbeidet med utover høsten og vinteren. I forbindelse med løsningen når det 

gjelder gjenfylling så krever dette en rekke utredninger/undersøkelser når det gjelder bunnforhold, størrelse på 

kulvert som sikrer tilstrekkelig gjennomstrømning, samt deponering av masser fra den gamle brua. 

Disse utredningene var ferdig nå i vår og det viste seg at det er behov for store kulverter for å sikre tilstrekkelig 

gjennomstrømming, samt at dybde/bunnforholdene også krever større fyllingsmasser enn først antatt. Dette har 

fordyret dette alternativet i forhold til tidligere beregninger. 

 

 

Vurdering: 

 

Som følge av de økte kostnader for fylling ble det derfor sendt ut anbudsforespørsel på to alternative løsninger 

henholdsvis gjenfylling og ny bru. Dette for å få en direkte sammenligning mellom de to alternativene. 

 

For gjenfyllingen må vi ha dispensasjon fra kommuneplanens arealdel både for selve fyllinga og for 

masseuttaket. Samtidig må gjenfyllinga godkjennes av Fylkesmannen i henhold til forurensningsloven.  

Dispensasjonssøknaden ble oversendt kommunen 22.01.2020 og søknaden ble innvilget ved administrativt 

vedtak den 15.05.2020.  

Når det gjelder søknaden til Fylkesmannen i henhold til forurensningsloven ble denne også oversendt 

22.01.2020 og her fikk vi tilbakesvar den 20.03.2020 om at de ikke vil behandle søknaden før etter at 

dispensasjonssøknaden var innvilget. Dette betyr at de ikke startet sin saksbehandling før 15.05.2020.  

 

Vi har nå fått ny mail fra Fylkesmannen (vedlegg 1), datert 05.06.2020 hvor de opplyser om at de ikke kan 

ferdigbehandle søknaden før sommerferien og at dette heller ikke er praktisk mulig, da søknaden skal legges ut 

til høring i 4 uker. Dette betyr at vi ikke vil få en godkjenning av søknaden før tidligst i august og vi vet ikke 

heller om de godkjenner våre forutsetninger når det gjelder rørdimensjoner. Vi kan derfor ikke tegne kontrakter 

for dette alternativet før ut på høsten.  

 

Anbudsfrist var satt til 02.06.2020 og det var ved fristens utløp innkommet 5 anbud. 2 for brualternativet og 3 

for gjenfyllingsalternativet. Ingen av tilbyderne har gitt pris på begge alternativene, slik det var åpnet for.  

 

I anbudsutlysingen var følgende forbehold inntatt: 

 

 Endelig evaluering avventes til det foreligger svar på søknad til Fylkesmannen. Det vil i denne 

evalueringen bli tatt hensyn til hvilke krav Fylkesmannen stiller til rørdimensjon. Det forutsettes her 

at svar foreligger før 15.06.2020. 

 Dersom svar fra Fylkesmannen ikke kan forventes å foreligge innen 15.06.2020 vurderer byggherren 

å velge det gunstigste tilbudet for Alternativ 2, bru. 

 

Ut fra dette forbeholdet kan vi som byggherre velge brualternativet uten at dette vil medføre klager, da FM 

ikke kan gi en godkjenning før tidligst i august. Vi kjenner heller ikke til om FM vil stille krav om 

ytterligere utredninger, f.eks. konsekvensutredning av at  gjennomstrømmingen i sundet vil bli begrenset 

som følge av at det kun legges kulverter. Dette vil ytterligere forsinke endelig avgjørelse og ikke minst bety 

økte kostnader til utredning. 

 

Vi har ennå ikke offentliggjort anbudsprotokoll som følge av usikkerheten omkring hvilken løsning som 

velges. Ut fra de anbud som er mottatt er det fyllingsalternativet som kommer lavest ut, men forskjellen 

mellom laveste anbud på fylling og laveste anbud på bru utgjør kr. 330.000,- som er langt mindre enn det 

som fremkom i utredningen fra 2018. 

 

I og med den usikkerheten man har omkring fyllingsalternativet, både når en tillatelse fra FM vil foreligge 

og mulige krav om ytterligere utredninger, vil en løsning med bru være langt bedre når det gjelder 

sikkerhet for at vi får ferdig en ny forbindelse over til Gjetøya før høsten. Ved fyllingsalternativet kan vi 

faktisk oppleve at vi må avvente til våren før forbindelsen kan ferdigstilles pga. at tillattelse fra FM og evt. 

videre utredninger drar ut i tid, samt at bygging på vinteren vil kunne medføre tilleggskostnader som følge 

av værforholdene på seinhøsten og vinteren. 

 

Driftsmessig vil en fylling været rimeligere enn brualternativet, men med den usikkerheten omkring krav 

FM vil kunne stille, ikke minst når det gjelder kulvertstørrelse, har vi ikke full oversikt over 
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investeringskostnadene for fyllingsalternativet. Som følge av dette kan vi faktisk få en dyrere løsning med 

fylling, dersom det stilles krav om større kulvert(er). I tillegg vil tidsperspektivet også være viktig, da 

beboere på Gjetøya over flere år har innrettet seg etter en bru med svært lav aksellast og dermed hatt dyre 

løsninger for inntransport av nødvendige materialer. 

 

Når det gjelder finansiering av prosjektet så er gjenværende bevilgning til Gjetøy bru på kr. 1.525.000,-. 

Dette er ikke tilstrekkelig til å gjennomføre prosjektet uansett om det vil bli ny bru eller gjenfylling. Det 

kan her dreie seg om en nødvendig tilleggsbevilgning på min. 2 mill. I og med at alternativ ikke er valgt 

må det etter at kontraktforhandlinger er gjennomført og før kontrakt signeres legges frem egen sak om 

fullfinansiering av prosjektet. 

 

Med den kunnskap vi nå har omkring saksbehandlingen/godkjenninger og anbudspriser tilrår 

kommunedirektøren at brualternativet velges. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå forhandlinger med 

entreprenør for bygging av bru, slik at bygging kan skje i august som forutsatt i fremdriftsplanen. 

 

Finansieringsplan legges frem for godkjenning før kontrakt med entreprenør, signeres. 
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3/20 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 15.01.2020 

63/20 Formannskapet 19.03.2020 

87/20 Formannskapet 31.03.2020 

184/20 Formannskapet 16.06.2020 

 

VARMESENTRAL SISTRANDA SKOLE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet godkjenner løsningen med nytt bygg som foreslått og en kostnadsøkning på kr. 1 

mill inkl. mva i forhold til allerede vedtatt ramme på kr. 15 mill inkl. mva. 

 

Tillegget finansieres på følgende måte: 

 

 Omdisponering av midler : kr.     800.000,- 

 Momskompensasjon  : kr.     200.000,- 

 Totalt    : kr. 1.000.000,- 

 

2. Plassering av bygning godkjennes som vist i vedlegg 3. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.03.2020 sak 87/20 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommunestyre viser til saksfremlegget når det gjelder nytt varmeanlegg for Sistranda sentrum. 

Ut fra de alternativene som er vurdert finner kommunestyret at det beste anlegget når det gjelder både 

kapasitet, utvidelsesmuligheter og ikke minst driftsikkerhet er et anlegg med 2 varmepumper og 

kollektoranlegg.  

 

2. Frøya kommunestyre øker rammen til prosjektet med kr 6.5 millioner eksl. mva for å oppnå 

fullfinansiering om som følger: Det godkjennes et totalbudsjett for anlegget på kr. 15 mill som 

finansieres på følgende måte: 

 

Tidligere finansiert(låneopptak)  : kr.    4.500.000,- 

Tilskudd fra ENOVA   : kr.    1.000.000,- 

Omdisonering av midler   : kr.    6.500.000,- 

Momskompensasjon   : kr.    3.000.000,- 

Totalt     : kr. 15.000.000,- 

 

3. Prosjektet finansieres med omdisponering av midler fra P 551445 «Nytt renseanlegg for avløp for 

Sistranda og Hamarvik» med kr 6,5 mill eksl. mva. 

 

4. Det omdisponerte beløp pålydende kr 6.5 mill eksl. mva tas inn i investeringsbudsjett 2021 

 

5.  Plassering av varmeanlegget ønskes tilbake som egen sak, og må ses i en helhet. 
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Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 31.03.20: 

 

Rep. Arvid Hammernes erklærte seg inhabil som tjenestemann. 

 

Følgende omforente forslag til et tilleggspunkt 5 ble fremmet: 

 

5.  Plassering av varmeanlegget ønskes tilbake som egen sak, og må ses i en helhet. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2020 sak 63/20 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommunestyre viser til saksfremlegget når det gjelder nytt varmeanlegg for Sistranda sentrum. 

Ut fra de alternativene som er vurdert finner kommunestyret at det beste anlegget når det gjelder både 

kapasitet, utvidelsesmuligheter og ikke minst driftsikkerhet er et anlegg med 2 varmepumper og 

kollektoranlegg.  

 

2. Frøya kommunestyre øker rammen til prosjektet med kr 6.5 millioner eksl. mva for å oppnå 

fullfinansiering om som følger: Det godkjennes et totalbudsjett for anlegget på kr. 15 mill som 

finansieres på følgende måte: 

 

Tidligere finansiert(låneopptak)  : kr.    4.500.000,- 

Tilskudd fra ENOVA    : kr.    1.000.000,- 

Omdisonering av midler   : kr.    6.500.000,- 

Momskompensasjon    : kr.    3.000.000,- 

Totalt      : kr. 15.000.000,- 

 

3. Prosjektet finansieres med omdisponering av midler fra P 551445 «Nytt renseanlegg for avløp for 

Sistranda og Hamarvik» med kr 6,5 mill inkl mva. 

 

4. Det omdisponerte beløp pålydende kr 6.5 mill inkl mva tas inn i investeringsbudsjett 2021 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 19.03.20: 

 

Rep. Arvid Hammernes erklærte seg inhabil som tjenestemann. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Saksfremlegg og vedtak i FSK, sak 87/20 

2. Budsjett og lønnsomhetsberegning av varmepumpestørrelse utarbeidet av Prosjektutvikling Midt-

Norge, datert 05.06.2020 

3. Kart og tegninger som viser plassering av varmesentralen 

 

 

Saksopplysninger:  

 

I formannskapet den 31.03.2020 ble valg av løsning og finansiering av ny varmesentral for Sistranda sentrum 

behandlet. Her ble det vedtatt en total ramme for prosjektet på kr. 15 mill inkl. mva, men i vedtaket ble tillagt 

et nytt punkt 5 som følger: 



Saknr: 184/20 

 

«Plassering av varmeanlegget ønskes tilbake som egen sak, og må ses i en helhet».  

 

Bakgrunnen for dette tillegget var at man ønsket en vurdering av alternativt nytt bygg i stedet for å utvide 

bestående naust som kommunen eier. 

 

Vurdering: 

 

Vi har nå fått tegnet et nytt bygg som vil inneholde to varmepumper, varmeveksler, elkjel og annet teknisk 

utstyr. I tillegg er det avsatt plass til ytterligere en varmepumpe for evt. utvidelse av anlegget. Gulvet i det nye 

bygget ligger på kote 3 for å hindre at stormflo kommer inn i bygget, noe som er tilfelle for eksisterende naust 

og hvor gulvet måtte heves/påstøpes. 

 

Det er søkt om dispensasjon for oppføring av det nye bygget, da dette ligger i LNF-området og innenfor 

forbudssonen mot sjøen. Denne dispensasjonen vil bli behandlet i medio juni, da vi her venter på 

Fylkesmannens uttalelse til søknaden. Fylkeskommunen har ingen merknader til søknaden. 

 

Det må søkes om igangsettingstillatelse for selve bygget, samt utlegging av kollektorer i sjøen med tilhørende 

ledningsanlegg inn til varmesentralen. Videre må det også gis tillatelse fra Trondheim Havn for utlegging av 

kollektorer i henhold til Havne- og farvannsloven. 

 

Det er ITEK AS som er antatt som leverandør av anlegget etter en forutgående anbudskonkurranse. Vi har hatt 

avklaringsmøte med leverandør for å sikre de riktige dimensjoner på anlegget og det er gjort noen få 

justeringer, i tillegg er det ikke behov for utvidelse av trafokapasitet før en evt senere utvidelse med en tredje 

varmepumpe. 

 

Det anlegget som nå skal bygges vil dekke behovet for varme både til de bygg som er tilknyttet dagens 

varmeanlegg i Sistranda skole, samt en utvidelse av Blått kompetansesenter og evt. et nytt svømmeanlegg. 

 

Den totale kostnaden for hele utbyggingen er nå beregnet til kr. 15.750.000,- inkl. mva. I tillegg kommer 

utgifter til prosjektledelse/byggeledelse som antas til kr. 250.000,- inkl. mva. Denne økningen i forhold til 

tidligere finansiering skyldes i hovedsak oppføring av nytt bygg som er noe større enn det som tidligere ble 

planlagt, men det bygges nå for fremtidig utvidelse av anlegget. 

 

Det må derfor tilleggsfinansieres kr. 1 mill inkl. mva som finansieres på følgende måte. 

 

 Omdisponering av midler : kr.    800.000,- 

 Momskompensasjon  : kr.    200.000,- 

 Totalt    : kr. 1.000.000,- 
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KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 Omstilling, status 

 Badeland, veien videre 

 Uttian næringsområde, status 

 Eksprop. Nesset, orientering 

 Varmesentral Mausund- drøfting veien videre 

 Andre orienteringer i møtet 
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TUNNELREHABILITERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune henstiller og ber Fylkeskommunen om å utarbeide en konkret og omfattende 

konsekvensutredning av gjennomføringen av tunelloppgraderingen. De ulike alternativer for 

gjennomføring med samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser må belyses, inkludert vurdering av 

nytt tunnelløp, samt parallelt utbedringsarbeid for begge tunnelene. 

 

  

Vedlegg: 

 

 
Saksopplysninger:   

 

I henhold til EU’s sikkerhetsforskrift for tunneler er det gjennomført en risikoanalyse for Frøyatunnelen. 

Analysen viser at tunnelen er en risikoutsatt tunnel som har behov for omfattende tiltak for å få et 

tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Fylkeskommunen er pålagt å utføre tiltakene, hvis så ikke skjer vil 

konsekvensen være at tunnelen stenges.  Fylkeskommunen har planlagt å gjennomføre oppgraderingen av 

tunnelen i perioden juni 2021 - desember 2022. 

Det er knyttet strenge sikkerhetskrav til slikt arbeid, noe som Fylkeskommunen mener medfører behov for å 

stenge tunnelen for trafikk helt eller delvis gjennom hele døgnet.  Et tidlig skissert scenario fra 

Fylkeskommunens side: Helt nattestengt 12 timer hver dag, 19.00-07.00, 3-4 gjennomslipp med faste kolonne-

tider på dagtid. 

 

Frøya kommune hadde et innledende møte med Trøndelag Fylkeskommune i Trondheim 06.03.20. Der ble 

Fylkeskommunens forslag til prosess og tiltak presentert og diskutert. Det ble raskt konstatert at også Hitra 

kommune burde delta i prosessen og Hitra kommune deltok i et Skype-møte, der tunnelreabiliteringen ble 

diskutert og det ble planlagt for et møte med næringsaktørene på Frøya og Hitra i mars. Grunnet korona-

situasjonen, ble det fysiske møtet utsatt og erstattet med et Skype-møte. Skype-møtet med næringsaktørene ble 

gjennomført 13.05.20, med rundt 40 detakere. 

 

Fylkeskommunen overtok ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene fra 1. januar 

2020. Fylkeskommunen som vei/ tunnel-eier planlegger en oppgradering av Frøya- og Hitra tunnelene. 

 



Saknr: 187/20 

Tunnelene skal oppgraderes hva gjelder sikkerhet, med ny teknologi for overvåking og innsatser ved uhell. 

Vifter skal skiftes ut, bedre lys, bedre brannsikkerhet, nødkommunikasjon og styringssystem ved ulykker eller 

brann. 

 

Fylkeskommunen har gjennomført et forprosjekt og har fått utarbeidet en risikoanalyse. De har også presentert 

en fremdriftsplan som beskriver en anleggsperiode på 1 ½ år, med start juni 2021. 

I samarbeid med Frøya Næringsforum og Hitra Næringsforening har vi kartlagt de største næringsaktørenes 

logistikkutfordringer. Dette er diskutert med Fylkeskommunen. Det er også diskutert alternative løsninger for å 

opprettholde en fornuftig trafikkavvikling;  

 

 Beredskap – nødetater - ambulanse, politi, brann 

 Kolonnekjøring/ gjennomslipp gjennom tunnelen – tider på døgnet 

 Kan vi begrense transport? 

 Kan hurtigbåt være et alternativ for persontransport? 

 Ferjeløsning? 

 Ny tunnel? 

 

Det er viktig at næringslivet på Frøya og Hitra beskriver sine behov. Det gjelder all trafikk gjennom tunnelene, 

også den daglige trafikken mellom Hitra og Frøya. Særlig gjelder dette trafikk som knytter seg til dagpendling - 

å komme seg til og fra arbeid. Frøya-tunnelen skal oppgraderes først. Siden er det Hitra-tunnelen sin tur. Det 

betyr at vi må forholde oss til dette i rundt 3 år. 

 

I møtet med næringsaktørene, fikk vi flere innspill til prosessen: 

 

 Nattestenging og kolonnekjøring-dag – mye arbeid på natt er ønsket! 

 Ferge uaktuelt 

 Næringslivet er fleksibel bare de vet tidsvinduet 

 Planlegge store operasjoner når det passer for næringslivet (uker/ måneder med lavere aktivitet) 

 Alternativ transport/ båt – forsvinnende lite mulighetsrom, minimale effekter 

 Styrt av biologien – slakting og transport 

 

Det ble nedsatt ei arbeidsgruppe/ ressursgruppe med personer fra næringsliv og kommuner:  

 

 Svein Amund Fjeldvær (Lerøy) 

 Olaf Reppe (Mowi) 

 Vidar Hammer (Hitra Betong) 

 Vibeke Knutshaug (EL-Konsult) 

 Simon Søbstad (Salmar) 

 Rune Kvilvang (Bewi Synbra Group) 

 Nils Jørgen Karlsen (rådgiver næring, Frøya kommune) 

 Dag Robert Bjørshol (plan-, brann- og bygningssjef, Hitra kommune) 

 

Saken ble aktualisert i formannskapet i Frøya kommune, der det ble beestemt at også ordfører Kristin 

Strømskag og Billy Fredagsvik burde inngå i gruppa. De deltok også på Arbeidsgruppa/ ressursgruppa sitt 

første møte 10.05 20. 

 

I møtet ble utfordringen videre diskutert. Gruppa bestemte at det skulle gjennomføres en spørreundersøkelse, 

der næringsaktørene på Frøya og Hitra skulle besvare følgende spørsmål: 

 

1. Hvor ligger bedriften? 

2. Innenfor hvilken bransje driver din bedrift virksomhet? 

3. Hvilken stilling i bedriften har du som svarer på spørreskjemaet? 

4. Hvor mange ansatte er det i din bedrift? 

5. Hvor stor trafikk har din virksomhet gjennom Frøya-tunnelen pr. døgn? 

6. Når du kjører, skal du da igjennom begge tunnelene, både Frøyatunnelen og Hitratunnelen? 
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7. Hvilke tider på døgnet er viktige for din bedrift med tanke på åpen tunnel og rask og forutsigbar 

trafikkavvikling?  

8. Når på året har din bedrift stor/noe mindre/liten trafikk gjennom Frøyatunnelen? 

9. Hvor berørt blir din bedrift av en løsning som den skissert i innledningen til dette spørreskjemaet? 

10. Hvordan blir du berørt? 

11. Kan noe av bedriftens kjøring gjennom tunnelen begrenses i noen grad? 

12. Vil din vilje til/mulighet for investeringer påvirkes? 

13. Vil din vilje til/mulighet for investering påvirke underleverandører? 

14. Ytterligere kommentarer knyttet til prosjektet, sett fra et næringslivsståsted? 

 

Det er viktig at de økonomiske konsekvensene for næringslivet blir tydeliggjort. Øyregionen spås en positiv 

utvikling, både mtp befolkningsvekst og verdiskapning i havbruk og tilstøtende næringer. Det må hensyntas i 

prosessen. VI har et 20-års perspektiv. I følge Fylkeskommunen kreves omfattende rehabilitering av tunneler 

hvert 20. år. 

 

I tillegg ble det gjort tydelig at kommunene skal engasjere seg i større grad, med tett politisk oppfølging og 

politisk deltakelse i gruppa. Det ble også opplyst om at Frøya kommune avsetter administrative ressurser i 

arbeidet. 

 

For at gruppa skal kunne gjøre vuderinger av ulike alternativ, må følgende informasjon gjøres tilgjengelig fra 

Fylkeskommunen: 

 

1. Kostnadsoverslag for tunnelrehabiliteringen 

2. Underlag fra forstudier/ analyser som Fylkeskommunen har basert sine vurderinger og tiltaksforslag 

på 

 

Administrasjonen har utfordret Fylkeskommunen på dette og det planlegges et Skype-møte med dette som 

tema. I tillegg ønskes at de samfunnsøkonomiske kostnadene blir vurdert, nye trafikkmålinger (ÅDT) må 

gjennomføres og tidsperspektivet mtp dispensasjonen klarlegges. 

 

Gjennom næringsforeningene, er det gjennomført et møte med transportnæringen i øyregionen. Frøya 

kommune, med ansvar for beredskap, har også invitert til møte med hensyn til det. Første møte i den gruppa er 

fredag 12. juni. Saken ble også tema i skoleutvalgets møte uke 24. Fra Skoleutvalget ventes notat fra rektor med 

utfordringene som Guri Kunna vgs ser, både med tanke på lærere og elever. 

 

I dialog med fylkespolitikere i Hovedutvalg for Veg, er det signalisert at det er ønsket en formell henvendelse 

fra kommunene. 
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Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 09.06.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 09.06.20 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 09.06.20 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Protokollen som ligger ved er ikke signert av Ordfører. Ordfører har godkjent protokollen 

elektronisk og den vil bli lagt på hjemmesiden når den er fysisk signert. 
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Referat 27.03.20 økonomirådet 

Referat 15.04.20 økonomirådet 

Referat 03.06.20 økonomirådet 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Referat Økonområdet 

 

Navn på organet som har hatt møte: 

Økonomirådet 

Møte nr. 1/20 

Møtedato:   
11.03.20 

Deltakere:  
Kristin Strømskag, Geir Meland, Knut Arne Strømøy, Thomas 

Sandvik, Frode Larsen 

Tid: 15:00 Forfall:  

Sted: Ordførers kontor  

Møteleder:  

Ordfører 

Referent:  

Frode Larsen 
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Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 

 Formål med møtet: 

 
Bli enige om opplegg og arbeidsform, hvilke oppgaver skal løses, 

timeplan for arbeid, fremdriftsplan o.l. 

 

Det må ses på prosessen, maler, reglement og 
arbeidsrekkefølgen. 

 

Det må vedtas hva som ligger på rammene oppvekst, helse osv. 
før budsjettarbeidet starter. 

 

Vet vi noen som er god på dette arbeidet?  

Dra på befaring? Skypemøte? 
 

Anskaffelse av Framsikt, system for å synliggjøre arbeidet med 

økonomiplan og budsjett. 
- Thomas sender lenke på dette til Økonomirådet. 

 

Man må se på gode eksempler som: Oppdag, Kristiansund, Lier 
og Røros. 

- Thomas finner tak i lenker og oversender til Økonomirådet. 

 

Se på prosess for budsjettarbeidet, her må politikere involveres. 
 

Thomas kaller inn til et møte etter at man har arbeidet med/lest 

dokumentene som ligger på lenkene Thomas sender over, samt 

  



 
 

gjeldende dokumenter i Frøya kommune. Thomas sender over 

disse også. 

 
Målet fremover er å få delt opp økonomireglementet i flere 

dokumenter som er forståelige for folk flest. 

 

Neste møte settes til 25.mars kl.1500. 
 

Møteplan fremover: 

14 dager til neste møte. 
 

Oppsummering: 

 
- Involver hovedutvalgene 

- Se på eget reglement. Fokus i neste møte er prosess. 

- Juni-møtet: Se på satsingsområde på investeringsbudsjettet. 

- Hva ønsker vi at vi skal måles på. 
- Oppfølging av vedtak: Se Lier kommune. Se også på HOOK 

sitt system for oppfølging av vedtak. Samme med FSK og 

KST. 
- Budsjettkontroll: Hva skal stå i tertialrapportene, hvordan 

skal denne presenteres. Hvordan skal politikerne kunne 

styre? 
- Revisjon på økonomiområdet. Kan gå parallelt med arbeidet 

med Økonomirådet. 

- Se på innleie av Controllertjeneste 

- Budsjettjusteringer underveis i året? Ved avvik, ja. Kun KST 
som kan endre på rammene. 

- Skal man bruke en av KS-dagene avsatt til 

folkevalgtopplæring til kommuneøkonomi? 
 

 

 

 



 
 

 
Referat Økonomirådet 

 

Navn på organet som har hatt møte: 

Økonomirådet 

Møte nr. 2/20 

Møtedato:   
15.04.20 

Deltakere:  
Kristin Strømskag, Geir Meland, Knut Arne Strømøy, Thomas 

Sandvik, Frode Larsen 

Tid: 15:00 Forfall:  

Sted: Teamsmøte  

Møteleder:  

Ordfører 

Referent:  

Frode Larsen 

 

 

 

Sak 
nr 

Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 

 Gjennomgang av de 3 vedlagte kommunenes publisering i 

Framsikt av budsjett og handlingsplan. (Røros, Lier og Asker) 
 

Positive signaler til å jobbe videre med å se på dette. 

Administrasjonen må se om man har kapasitet til å arbeide med 

dette nye systemet. 
 

Hvordan jobbe videre i økonomirådet? 

 
- Revidere økonomireglementet:  

- Budsjettprosessen må beskrives.  

- Samhandling administrasjon/politikere. 

Strategikonferanse/budsjett konferanse? Innhold i en slik 
konferanse/møte: 

o Thomas sjekker ut om dette er gjennomførbart 

med tanke opp mot kommuneloven. 
- Hvordan ønsker man budsjettprosessen gjennomført? 

- Innspill på at utvalgene skal få komme med innspill til 

budsjettet før formannskapet behandler 
kommunedirektørens forslag til budsjett. 

- Sjekke opp mot ny kommunelov. 

- Bruke Framsiktsløsningen i neste års budsjettarbeid hvis 

man har kapasitet til dette. Thomas melder tilbake til 
økonomirådet om man har kapasitet til dette. 

- Nytt møte skisseres om 2-3 uker. 

  



 
 

- Ønskelig at møtedeltakerne kommer med innspill til 

Thomas på e-post. 

- Ønskelig at hovedutvalgslederne sier noe om de ønsker å 
behandle hele budsjettet eller bare det som er innenfor 

ansvarsområdene sine. 

-  

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
Referat Økonomirådet 

 

Navn på organet som har hatt møte: 

Økonomirådet 

Møte nr. 3/20 

Møtedato:   
03.06.20 

Deltakere:  
Kristin Strømskag, Geir Meland, Knut Arne Strømøy, Thomas 

Sandvik, Frode Larsen 

Tid: 14:45 Forfall:  

Sted: Teamsmøte  

Møteleder:  

Thomas 

Referent:  

Frode Larsen 
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Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 

 -Gjennomgang av referatet fra forrige møte i økonomirådet. 

 
-Politiske diskusjoner/møter skal skje i politiske fora. Ikke 

anledning til å kjøre dette utenfor et offentlig møte. Man kan ha 

møte med politisk nivå, men da på prosess og ikke rundt 

beslutninger/vedtak rundt budsjett. 
 

Administrasjonen og politikerne kan diskutere prosessen i 

HOOK, HOAT og FSK og komme med innspill på denne. 
 

Ønske om at politikerne skal få kunne gi signaler til 

administrasjonen om satsingsområder med tanke på evt nedtak på 

budsjett, omprioriteringer o.l. Hva vil man skjerme, hva vil man 
prioritere, hva er status? 

Dette bør skje på et tidligere tidspunkt enn tidligere. Tidsplanen 

står i økonomireglementet i dag. Ønske om at dette tas før 
sommerferien.  

 

Prosessen ligger egentlig slik som man ønsker det, men har ikke 
klart å bli gjennomført slik den var tenkt. 

 

Kommunedirektøren fremmer en sak rundt dette til FSK evt 

orienterer rundt dette i kommunedirektørens orientering. Viktig å 
informere om arbeidsmåten, prosessen o.l. fra 

kommunedirektørens side. 

 

  



 
 

Forslag til vedtak fra kommunedirektøren kan være at saken tas 

til orientering. Legges opp til sak i FSK nå den 16.juni. 

 
Kommunedirektøren orienterer om inntektssiden og 

forutsetningene som ligger rundt disse. Politikerne vil ha en mer 

kontinuerlig prosess gjennom året og ikke bare rundt selve 

budsjettmøtet. 
 

-Hvilke rammer skal Frøya kommune ha? 

 
5 rammer i dag + finans. 

 

Politikerne oppfordres til å diskutere dette med tanke på 
rammeinndeling. SLG utarbeider et forslag til evt ny inndeling og 

legger dette frem for politisk behandling. 

Man må se på hensiktsmessig inndeling, gjerne se på hva andre 

kommuner gjør. 
 

-Utvalgenes rolle 

 
HOOK og HOAT sine rolle i budsjettprosessen. Utvalgene får 

budsjettene til behandling før FSK og kan gi høringsinnspill til 

FSK før selve budsjettmøtet i november. 
Utvalgene gir en verbal innstilling til FSK. 

Ledere i utvalgene inviteres inn i FSK i budsjettmøtet? 

 

Budsjettbehandlingen i midten av november i FSK. 
 

-Vurderer hyppigheten på rapporteringen. Politikerne får 

informasjon for sjelden/for sent? 
 

Det er ønskelig med mer hyppig rapportering 

(mellomrapportering) slik at man får et mer jevnlig innsyns i 

driften og status. Rapportering i mars for de to første månedene 
osv. 

Dette tas inn i økonomireglementet. 

Dette er ønskelig at trer i kraft allerede fra høsten av. 
 

-Endringer i økonomireglement og prosess tas inn i FKS og KST 

i juni. Kommunedirektøren lager en sak på dette. 
 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 20/1075    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Formannskapet 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 – SØKNAD FROYA.NO - 

FRØYAPORTALEN 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til froya.no for utvikling av Frøyaportalen 

 Tilskuddet forutsetter et tett samarbeid med reiselivsnæringen i Frøya kommune slik at 

froya.no blir en aktiv bidragsyter i etableringen av en reiselivsstrategi 

 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert 

innen tidsfristen kan tilbudet falle bort  

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan 

kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis 

tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter 

tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle 

tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt  

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende 

utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at 

søknaden er innvilget 

 

Vedlegg: 

 

 Søknad fra froya.no 

 

Saksopplysninger:   

 

I Formannskapets møte 09.06.2020 – sak 165/20 – ble følgende vedtak fattet: 

 

Frøya kommune er positiv til å gi en engangsstøtte til froya.no. Vi ber om at de kommer 

tilbake med en oppdatert konkret søknad for oppgradering av Frøyaportalen 2020.  

 

Etter oppfordring fra formannskapet søker Frøya.no om støtte fra det kommunale 

næringsfondet. Pengene skal gå med til oppbygging/ombygging og fornyelse av 

Frøyaportalen. Frøyaportalen er en informasjonsportal om alt og alle på Frøya. Målet er at 



man i denne portalen skal få informasjon om det meste om Frøya.  Alt fra næringsliv, kultur 

og offentlige instanser, til informasjon om lag, foreninger og turistinformasjon.  

 

Søker mener at Frøyaportelen vil være et stort pre for kommunen med tanke på arbeidskraft, 

innflyttere, arbeidsinnvandrere, turisme og alle som vil vite mer om Frøya. De skal vise hva 

Frøya er og vise mangfoldet, ikke minst for å trekke enda flere hit. De tror på en stor 

fellesportal, istedet for mange nisjesider. 

 

Deres mål på lang sikt er at lokalavisa også skal kunne gi folk ekstraservice ved at de kan 

ringe, maile eller kontakte portalen på andre måter, og få svar raskt. Og at dette kan skape en 

ekstra arbeidsplass i Frøya.no. 

 

I deres førsteutgave av Frøyaportalen la de inn en mulighet for at folk kunne ringe og spørre 

om det var noe de lurte på om Frøya. Etter dette har de fått en god del henvendelser; 

spørsmål om jobbmuligheter, bomuligheter, skolemuligheter, rekreasjon, alt fra 

bedriftsinformasjon til ren turistinformasjon. Fordelen for dem er at de alltid er til stede og er 

oppdatert på Frøya, året rundt. 

 

Frøyaportalen er avhengige av økonomisk støtte for å kunne ha direkteinformasjon utover 

nettportalen, hvor folk finner informasjon selv. Næringslivet har vist interesse til å være med, 

men etterspør deltakelse også fra kommunen. Får de med kommunen og de største 

næringslivsaktørene, kan de drifte dette på heltid – til glede for Frøya. 

 

De håper at de kan få til dette med tiden. Med støtte fra Næringsfondet, kommer de i gang 

med portalen og kan legge ut en ny versjon på Frøya.no i sommer. 

 

Økonomi 

 

Det er ikke så lett å på forhånd å si hva det vil koste totalt å få en ny og bedre portal opp og 

gå. Får de støtte går de til sin Web-samarbeidspartner «Mustasj» og starter jobben med å 

legge opp en best mulig og mest mulig funksjonell portal- som også har utviklingsmulighetene 

framtiden krever. 

 

Det som vil koste er utarbeidelse av plattformen, innhente innhold og utforme og lage sider. 

Alt det tekniske må de ha hjelp til. Resten planlegger de å gjøre selv. Det meste blir gjort av 

Tore Strømøy, med støtte fra egen journalist. 

 

Utgifter: 

 Oppbygging av ny og mer fleksibel plattform for portalen 150 000 

Tilleggsløsninger tekniske (mailsvar, telefonsvar ol) 50 000 

Arbeid med innhenting av informasjon, fotografering ol 50 000 

Arbeid med å bygge sider ol 100 000 

Transport (kjøring) 10 000 

Uforutsette utgifter 50 000 

Totalt 410 000 

 
 Finansiering: 

 



Tilskudd kommunens næringsfond 200 000 

Tilskudd næringslivet 75 000 

Egeninnsats 135 000 

Totalt 410 000 

 

 

De søker om tilskudd på 200.000 kroner. 

 

 

Vurdering: 

 

Det ble igangsatt en prosess i november 2019 som skal resultere i en reiselivsstrategi for 

kommunen, der bl a turistinformasjon inngår. Trøndelag Reiseliv, til sammen med 

reiselivsaktørene i kommunen deltar i prosessen.  

Kommunedirektøren ønsker at froya.no medvirker i den strategiske prosessen for å skape en 

reiselivsstrategi, da de har kunnskap om det og tidligere har fått støtte til å bygge opp 

Frøyaportalen. 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

 Froya.no tildeles et tilskudd på 200.000 for utvikling av Frøyaportalen 

 Tilskuddet forutsetter et tett samarbeid med reiselivsnæringen i Frøya kommune slik at 

froya.no blir en aktiv bidragsyter i etableringen av en reiselivsstrategi 

 Tilskuddet finansieres over Kommunalt Næringsfond 

 Standardvillkår legges inn i forslag til vedtak 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

200.000 kr finansieres over Kommunalt Næringsfond 

 

 

 

 

 



 

Frøya kommune 

Formannskapet                                                                                                Onsdag 10 juni 2020 

 

 

 

Søknad om tilskudd fra det kommunale Næringsfondet 

 

Etter oppfordring fra formannskapet søker Frøya.no om støtte fra det kommunale næringsfondet. 

Vi søker om maksimalt beløp, som vi får oppgitt er 200.000 kroner. 

Pengene skal gå med til oppbygging/ombygging og fornyelse av Frøyaportalen. 

Frøyaportalen er en informasjonsportal om alt og alle på Frøya.  

Målet er at du i denne portalen skal få informasjon om det meste om Frøya.  Alt fra næringsliv, kultur 

og offentlige instanser, til informasjon om lag, foreninger og turistinformasjon.  

Vi tror den vil være et stort pre for kommunen med tanke på arbeidskraft, innflyttere, 

arbeidsinnvandrere, turisme og alle som vil vite mer om Frøya. Vi skal vise hva Frøya er og vise 

mangfoldet, ikke minst for å trekke enda flere hit. Vi tror på en stor fellesportal, istdet for mange 

nisjesider. 

Vårt mål på lang sikt er at lokalavisa også skal kunne gi folk ekstraservice ved at de kan ringe, maile 

eller kontakte portalen på andre måter, og få svar raskt. Og at dette kan skape en ekstra arbeidsplass 

i Frøya.no 

I vår førsteutgave av Frøyaportalen la vi inn en mulighet for at folk kunne ringe og spørre om det var 

noe de lurte på om Frøya. Etter dette har vi fått en god del henvendelser, alt spørsmål om 

jobbmuligheter, bomuligheter, skolemuligheterrekreasjon, ja alt muliger, bedrifter til ren 

turistinformasjon. Fordelen for oss er at vi alltid er til stede og er oppdaterte på Frøya, året rundt. 

Som formannskapet så i vår søknad om støtte fra 2018, så er vi avhengige av økonomisk støtte for å 

kunne ha direkteinformasjon utover nettportalen, hvor folk finner informasjon selv. Næringslivet har 

vist interesse for å være med, men etterspør deltakelse også fra kommunen. Får vi med kommune og 

de største næringslivsaktørene, kan vi drifte dette på heltid – til glede for Frøya. 

Vi håper at vi kan få til dette med tiden. Får vi støtte fra Næringsfondet nå, kommer vi i gang med 

portalen og kan legge ut en ny versjon på Frøya.no i sommer. 

 

BUDSJETT 

Det er ikke så lett å på forhånd å si hva det vil koste totalt å få en ny og bedre portal opp og gå. Får vi 

støtte går vi til vår Web-samarbeidspartner «Mustasj» og starter jobben med å legge opp en best 

mulig og mest mulig funksjonell portal- som også har utviklingsmulighetene framtiden krever. 



Så det som vil koste er selvsagt utarbeidelse av plattformen, å innhente innhold og å utforme og lage 

sider. Alt det tekniske må vi ha hjelp til. Resten planlegger i å gjøre selv. 

Det meste blir gjort av meg, som også har full jobb utenom.  Uansett vil timelønna bli veldig lav. 

Noe arbeidshjelp må jeg ha utenfor også. Kanskje får jeg journalisten i Frøya.no til å jobbe overtid 

med portalen. 

Derfor kan et budsjett se slik ut, om vi bruker priser vi kjenner fra tidligere. Trolig vil de nye 

løsningene koste mer enn den gamle. Men går vi ut fra forrige er et anslag sånn: 

 

BUDSJETT NY FRØYAPORTAL: 

Utgifter: 

-Oppbygging av ny og mer fleksibel plattform for portalen                              150.000 

-Tilleggsløsninger tekniske (mailsvar, telefonsvar ol)                                           50.000 

-Arbeid med innhenting av informasjon, fotografering ol                                  50.000 

-Arbeid med å bygge sider ol                                                                                  100.000 

-Transport (kjøring)                                                                                                     10.000 

 -Uforutsette utgifter                                                                                                   50.000 

 

Totalt:                                                                                                                          410.000 

 

Finansiering: 

 

-Tilskudd kommunens næringsfond                                                                        200.000 

-Tilskudd næringslivet                                                                                                  75.000 

-Egeninnsats                                                                                                                 135.000 

                                                                                                                  

Totalt                                                                                                                              410.000 

 

Imøteser en positiv behandling 

 

Mvh 

Tore Strømøy  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Aimée Leistad Arkiv: GNR 57/37  

Arkivsaksnr.: 19/1929    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Formannskapet 

Formannskapet 

Formannskapet 

 

GNR 57 BNR 37 KLAGE PÅ DISPENSASJONSAVSLAG- 

Flytebrygge/gangbro/kaifront 

 

Forslag til vedtak: 

 

Klagen tas ikke til følge.  

Saken oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om dispensasjon 27.august 2019 

Supplerende opplysninger søknad 25.september 2019 

Uttalelse Trøndelag Fylkeskommune 28.oktober 2019 

Uttalelse Fylkesmannen i Trøndelag 11.desember 2019 

Saksfremlegg 13.januar 2020 

Supplerende opplysninger fra søker 20.januar 2020 

Saksprotokoll Formannskapet 21.januar 2020 

Anmerkninger til søknadsbehandlingen fra søker 23.januar 2020 

Supplerende opplysninger fra søker 29.januar 2020 

Supplerende opplysninger fra søker 3.februar 2020 

Supplerende opplysninger fra søker 6.februar 2020 

Saksfremlegg 25. februar 2020 

Saksprotokoll Formannskapet 3. mars 2020 

Saksfremlegg 11. mars  

Saksprotokoll Formannskapet 19.mars 2020 

Samlet saksfremstilling 24. mars 2020 

Melding om vedtak til søker 24.mars 2020 

Klage på vedtak 7.april 2020 

Gamle kommuneplanens bestemmelser  

Reguleringsplan for Dragsnes her 

 

Forkortelser: 

Fvl- Forvaltningsloven 



Pbl- Plan- og bygningsloven 

FMT- Fylkesmannen i Trøndelag 

TFK-Trøndelag Fylkeskommune 

FSK- Formannskapet  

HOAT- Hovedutvalget for allmenne- og tekniske tjenester  

HFF- Hovedutvalget for forvaltning 

KPA- Kommuneplanens arealdel 

FFNAF- fiske/ferdsel/ natur/ akvakultur/friluftslivsområder  

 

Saksopplysninger:  

 

Den 27.august 2019 mottok kommunen søknad om dispensasjon fra KPA pkt. 4.5.1. Punktet 

omhandler forbud mot faste installasjoner i sjø. I tillegg søkes det dispensasjon fra forbudet 

mot tiltak langs sjø og vassdrag i pbl. § 1-8, for utlegg av flytebrygge med landgang, gangbro 

til flytebryggen, samt platting/kaifront foran og ved ene langsiden av naust på eiendom med 

gnr.57, bnr.1. 

 

Tiltakshaver er hjemmelshaver av eiendom 57/37, Egil Arnfinn Orseth. Orseth søker på vegne 

av seg selv og hjemmelshaver av 57/31. Eiendom 57/37 og 57/31 disponerer et felles naust på 

omsøkte eiendom 57/1, som eies av Gunn Iren og Øystein Tømmervåg. Det foreligger 

erklæring om tillatelse til oppføring av tiltaket på eiendom 57/1 av Gunn og Øystein 

Tømmervåg av 6.august 2019.  

 

Søknaden ble oversendt Fylkesmannen (FMT) og Trøndelag Fylkeskommune (TFK)for 

uttalelse. Uttalelsene ligger vedlagt. Fylkeskommunen minner i sin uttalelse om at strandsonen 

er gitt et spesielt vern for å bevare strandsonen mest mulig urørt. De vil på generell basis 

oppfordre kommunen til å samlokalisere flytebrygger slik at de dekker flere behov i 

nærområdene, men har ikke andre merknader til tiltaket.  

 

Fylkesmannens faglige råd er at det ikke blir gitt dispensasjon da de mener at tiltaket er veldig 

omfattende og vil gi et helt annet inntrykk av anlegget rundt naustet/sjøhuset enn det som er i 

dag, og at det med sitt store omfang vil privatisere området ytterligere. De minner også om at 

byggeforbudet i strandsonen skal praktiseres strengt og de frykter at tiltaket vil skape 

presedens for lignende søknader i fremtiden.  

 

TFKs uttalelse er tatt til orientering og FMTs uttalelse er tatt til etterretning i 

dispensasjonsbehandlingen.  

 

Den 19.januar 2020 oversendte søker nye opplysninger/merknader til saken, da søker mente 

at det forberedende saksfremlegget, som skulle behandles den 21.januar inneholdt det søker 

mente var flere feil og mangler.  

 

Dispensasjonen ble første gang behandlet i Formannskapet (FSK) den 21.januar 2020, sak 

16/20. Der ble det enstemmig vedtatt å sende saken tilbake til kommunedirektøren for å svare 

ut de nye opplysninger, samt at det var ønskelig med en befaring på eiendommen for FSK.  

Saken skulle på nytt opp til behandling i FSK den 3.mars 2020, sak 53/20, men det ble da 

enstemmig vedtatt å behandle søknaden i neste FSK.  

 



Den 19. mars 2020 ble søknaden behandlet, sak 65/20. Det ble av FSK ikke gitt dispensasjon 

fra formålet i KPA og pbl. § 1-8 for oppføring av flytebrygge med landgang. Det ble i 

vedtaket bedt om at tiltaket ble innarbeidet i en reguleringsplan. Vedtaket ble fattet med fem 

mot to stemmer.  

 

Tiltakshaver ble oversendt vedtaket den 24. mars 2020 og klage på avslaget ble oversendt 

kommunen den 6. april 2020.  

 

Klagefrist og klageinteresse:  

Klagene er vurdert fremsatt rettidig, tiltakshaver er part i saken og har derfor rettslig 

klageinteresse, jf fvl §§ 29 og 2, jf. fvl. § 2 første ledd bokstav e. 

 

Planstatus:  

Eiendom 57/1, hvor tiltaket søkes oppført, befinner seg i et område som i «Reguleringsplan 

for Dragsnes gnr. 57, bnr. 1» (planid: 1620198002) er avsatt til «annet kombinert formål».  

 

Delen av tiltaket som er i sjø befinner seg i et område som i (gamle) KPA 

(planid:1620200803) er avsatt til «kombinert formål i sjø og vassdrag med eller uten 

tilhørende strandsone (FFNAF)».  

 

Tiltaket ligger i brytningspunktet mellom reguleringsplan og kommuneplan, der 

eiendomsgrensen og kystkonturen er inntegnet. Ettersom reguleringsplanen følger 

kystkonturen, vil tiltaket gå over i kommuneplanens arealdel og kommer derfor i konflikt med 

byggeforbudet i strandsonene, jf. pbl- § 1-8, da byggegrense mot sjø også følger 

kystkonturen. Det søkes derfor dispensasjon fra pbl. § 1-8, samt KPAs kombinasjonsformål 

(FFNAF).  

 

 

Rettslig utgangspunkt: 

Underinstansen, her kommunen, skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. De kan 

oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet, jf. fvl. § 33 andre ledd.  

 

Plan- og bygningsloven er en såkalt «rettighetslov». Med dette menes at tiltakshaver har krav 

på å få tillatelse dersom det man søker om ikke er i strid med de materielle bestemmelser 

nedfelt i lov eller plangrunnlag, jf. pbl. § 21-4 første ledd.  

Kommuneplanens arealdel (KPA) er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i 

kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke 

som ikke skal. Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som 

skal legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av 

arealdelen.  

 

Kommuneplanens arealdel er en rettslig bindende avtale mellom kommunens innbyggere, 

kommunen og sektor- og statlige myndigheter. Planens sluttprodukt og rettslig bindende 

arealplan er et resultat av en omfattende prosess med stor medvirkning.  

 

Det følger av formålsbestemmelsene til pbl. at byggesaksbehandlingen skal sikre at tiltak blir i 

samsvar med lov, forskrift og planvedtak, jf. pbl § 1-1 3.ledd.  

 

Klage: 



Klagen er meget innholdsrik med mange punkter, men kommunen finner klagen inneholder 

mange av de samme argumentene/punktene flere ganger. Klagen er satt opp punktvis, men 

kommunedirektøren finner at det foreligger mye repetisjoner og momenter som er svart ut 

tidligere og finner det hensiktsmessig å behandle klagen samlet og ikke punktvis. 

Kommunedirektøren vurderer at klagebehandlingen blir mer oversiktlig slik. Først kommer en 

sammenfatning av klagers anførsler, deretter følger kommunedirektørens vurdering til slutt.  

 

Klager anfører at vedtaksbrevet av 24.mars 2020 er mangelfullt begrunnet. Klager mener at 

kommunens saksfremlegg og henvisning til pbl §§ 19-1 og 19-2, ikke er tilstrekkelig som 

begrunnelse for vedtaket. Det anføres at skjønnsvurderinger i enkeltvedtak skal begrunnes.  

 

Klager anfører at det er vanskelig å forstå meningen med at tiltaket bes innarbeides i en 

reguleringsendring, da klager mener resultatet for tiltaket blir det samme som ved 

dispensasjon, mens det ved reguleringsendring medfører økonomisk kostnad for klager, samt 

andre formaliteter som må innfris.  

 

Klager anfører at saksfremlegget bærer preg av en negativ holdning til søknaden og at det 

ikke innehar et eneste punkt til fordel for søker.  

 

Klager anfører at saksfremlegget er uoversiktlig og forvirrende. Det at saksfremlegget 

inneholder påstander om at navngitte personer som etter kommunens oppfatning har foretatt 

ulovligheter, må være under streken. Eventuelt ulovlige forhold fra andre i området mener 

klager er uten relevans for dispensasjonssøknaden, men klager er urolig for at det kan ha hatt 

effekt på utfallet.  

 

Klager anfører at saksfremlegget av 19.mars 2020 inneholder en rekke kommentarer til søkers 

redegjørelse og begrunnelse fra kommunedirektørens side, som søker ikke har fått anledning 

til å svare på og som dermed blir uimotsagte påstander som ikke nødvendigvis medfører 

riktighet i klagers sak og at fylkesmannen har gitt sitt faglige råd på grunnlag av 

dokumentasjon fra en tidlig fase i prosessen og at det underveis er lagt frem mange 

tilleggsopplysninger, tegninger og beskrivelser som fylkesmannen ikke har hatt anledning til å 

vurdere.  

 

Klager anfører at alle dokumenter i tilknytning til reguleringsplanen er likeverdige og derfor 

gjeldende. Klager mener man ikke kan skille på planbestemmelser og planbeskrivelse. Det står 

i planbeskrivelsen til reguleringsplanen at alle hyttene på sørsiden skal ha rett til 

sjøhus/båtplass. I alle tilfeller mener klager at så lenge kommunen mener tiltakshaver har rett 

til naust/sjøhus, er det naturlig at de har båt og dermed trenger båtplass.  

Videre mener klager at de opplever en forskjellsbehandling da byggegrensen er lagt litt uti 

sjøen i andre reguleringsplaner i området. Klager mener at planavgrensningen må justeres til 

også å omfatte sjøområdet utenfor, slik at byggegrensen blir lagt lenger ut og det ikke er 

behov for dispensasjon fra planformålet eller pbl. §1-8. Klager har, sammen med 15 oppsittere 

søkt kommunen om justering av byggegrensen, slik at man lovlig kan legge ut båt utenfor 

naustområdet.  

 

Klager anfører at dispensasjonen også skal vurderes etter friluftsloven, da denne kommer til 

anvendelse når en skal vurdere hvorvidt «allmenne interesser» er satt til side. Ettersom tiltaket 

ligger på det klager anfører er en naturlig del av fritidsboligens gårdstun, har ikke normalt 

allmennheten tilgang til et slikt område etter friluftsloven. Klager anfører derfor at allmenne 



interesser ikke blir satt til side og det strider derfor ikke mot hensynet det søkes dispensasjon 

fra. Klager anfører at plan- og bygningslovens § 19-2, om lovens bestemmelser om 

allmenhetens interesser ikke skal tillegges vekt når vilkårene for dispensasjon skal vektlegges. 

Dispensasjon kan derfor gis, ifølge klager, ut fra hensynet om at «allmenne interesser ikke blir 

vesentlig tilsidesatt».  

 

Klager viser til «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 

sjøen» av 25. mars 2011. pkt 4.2: «Det vil være enklere å få tillatelse til å bygge i områder i 

kommunen med lite press, og vanskeligere i områder der presset er stort.» Klager anfører at 

retningslinjene ikke sier at det skal være umulig å bygge i strandsonen, slik det er i denne 

saken, verken i områder med sterkt press eller i områder med mindre press på arealene i 

strandsonen. Klager oppfatter ikke Dragsnes som et pressområde, dessuten anfører han at han 

søker om et tiltak i et område som er regulert til formålet og til et sjøområde som er belagt 

med båter, dette kan ikke, etter klagers oppfatning, i lovens forstand være å legge beslag på 

nye områder. Klager er av den klare oppfatning at Dragsnes ifølge de statlige 

planretningslinjene, skal kategoriseres som «er område av kommunen med lite press», og 

derav være enklere å få tillatelse til å bygge i strandsonen. Klager kan ikke se at kommunen 

har vektlagt dette forholdet og mener det er en feilvurdering.  

 

Videre viser klager til de statlige planretningslinjene pkt 6.2 som sier: «Muligheten for 

fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også tillegges vekt i 

vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene må veies opp mot hensynet til de 

allmenne interesser som er angitt foran, og mulighetene for felles brygger og naust bør også 

vurderes.» Klager anfører at planretningslinjene er svært tydelige på at oppføring av naust og 

brygge i forbindelse med fritidsfiske skal tillegges vekt i vurderingen og kan ikke se at 

kommunen har vurdert dette forholdet, noe klager anser som en klar feilvurdering.  

 

Klager mener det må gis dispensasjon fra FFNAF da det i dag ligger båter på svai og utlegg 

og beslaglegger store deler av sjøområdet og strandsonen. Disse områdene vil ifølge klager bli 

frigitt med en flytebrygge.  

 

Klager har observert at det er ulik praksis og vekting av argumenter i en del saker, og anfører 

at dette har resultert i at klagers søknad ikke har fått en rettferdig vurdering, sammenlignet 

med andre «likeverdige» saker. De opplever derfor avslaget på dispensasjonssøknaden som 

galt. Klager konstaterer at myndigheten i dispensasjonssaken har vært Formannskapet i Frøya 

kommunen og ikke Hovedutvalget for allmenne- og tekniske tjenester [sic], som normalt 

behandlet denne type saker i 2019. Klager bemerker at en skulle tro at der var hovedutvalget 

som var best skikket til å treffe «likeverdige og rettferdige» vedtak i denne type saker. 

Deretter henviser klager til fire saker, som har «klare paralleller til, -eller hvor vår sak «stiller 

sterkere»» og som i 2019 ble behandlet i hovedutvalget og ikke i formannskapet.  

 

 

Kommunedirektørens vurdering:  

 

Det følger av fvl. § 24 at enkeltvedtak skal begrunnes. Fvl. § 25 inneholder krav til 

begrunnelsens innhold.  

Det vises til NOU 2019:5 Ny forvaltningslov- Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning 

(forvaltningsloven) pkt. 23.2.1.2 Begrunnelsens innhold:  

 



«Første ledd gjelder krav til vedtakets rettslige begrunnelse. Det skal for det første vises til 

de «regler» som vedtaket bygger på. «Regler» omfatter både lovfestede og ulovfestede 

regler. For det andre skal begrunnelsen gjengi innholdet av reglene eller den 

problemstillingen som vedtaket bygger på, dersom det er nødvendig for at parten skal forstå 

vedtaket. Annet ledd stiller krav om å nevne de faktiske forholdene som vedtaket bygger på. 

Det er bare resultatet av bevisbedømmelsen og ikke den forutgående bevisvurderingen som 

omfattes. Når de faktiske forhold er beskrevet i et dokument som er lagt frem for parten, 

eller som parten har utarbeidet selv, er det tilstrekkelig med en henvisning til fremstillingen 

og kopi av denne. Det er ikke plikt til å nevne hvilke faktiske forhold forvaltningen har lagt 

vekt på i sin vurdering.» 

 

Vedtaket er meddelt skriftlig til klager. Vedtaket inneholder informasjon om at det ikke gis 

dispensasjon fra formålet i KPA og fra pbl. § 1-8 som omsøkt. Videre henvises det til 

bestemmelsene hjemmelen for vedtaket er fattet med. Det vises til at vilkårene for å gi 

dispensasjon ikke er oppfylt og det tilslutt er det vedlagt kopi av saksfremlegget der hele 

vurderingen foreligger.  

 

Kommunedirektøren finner det beklagelig dersom vedtaket ikke fremstår som forståelig for 

tiltakshaver, men vurderer at de oppfyller forvaltningslovens krav til begrunnelse, jf. fvl. § 25.  

 

Det følger av St.mld. nr. 26 (2006-2007) at byggeforbudet skal håndheves strengt i 

strandsonen. Utbygging skal skje etter en bevisst og langsiktig planlegging og ikke på 

grunnlag av enkeltvedtak. Det er ikke gitt at resultatet blir det samme ved en 

reguleringsendring som ved en dispensasjon. En reguleringsendring sikrer en helhetlig og 

oversiktlig plan for hele området. Ved en reguleringsendring får sektormyndigheter og 

innbyggerne mulighet til å uttale seg om saken og komme med merknader. Dette vil åpne for 

en mer demokratisk prosess, samt en forutsigbarhet man ikke oppnår gjennom en 

dispensasjonssøknad. For å sikre sektormyndighetenes og innbyggernes interesser har Frøya 

kommune signalisert at det er ønskelig at tiltak i størst mulig grad skal tas gjennom en 

planprosess fremfor enkeltdispensasjoner.  

 

Kommunedirektøren kan ikke se at økonomi eller det at en prosess har krav som må innfris 

kan være argumenter mot en planprosess.  

 

Dispensasjoner skal behandles etter reglene i pbl. Det er vilkårene i pbl. § 19-2 som må være 

oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon. Paragraf 19-2 inneholder to kumulative vilkår, 

det vil si at begge vilkårene må oppfylles for å innvilge dispensasjonen. Første vilkår er i 

paragrafens andre ledd, første punktum, som sier at det ikke kan gis dispensasjon dersom 

hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynet i lovens formålsbestemmelse, 

blir vesentlig tilsidesatt. Vilkår to sier at i tillegg til at hensynene ikke må bli vesentlig 

tilsidesatt, må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering.  

 

Kommunen kom i vurderingen av dispensasjonen frem til at hensynene bak bestemmelsen og 

lovens formål ville bli vesentlig tilsidesatt ved dispensasjon. Det vil si at kommunen vurderte 

at første vilkår for dispensasjon ikke er oppfylt. Dermed er det ikke hensiktsmessig å vurdere 

vilkår to med fordeler og ulemper.  

 



Dette fører dessverre til at saksfremlegget fremstår noe ensidig og mangler vurderinger av 

hensyn til fordel for søker.  

 

Et saksfremlegg er et dokument som blir forberedt av administrasjonen og som skal behandles 

politisk, i dette tilfellet i Formannskapet i Frøya kommune. Saksfremlegget består av 

kommunedirektørens innstilling til vedtak, så refereres de ulike vedtakene som blir gjort i 

saken. Det ble i behandlingen av dispensasjonen vedtatt at det var ønskelig med en befaring 

for Formannskapet på omsøkte eiendom. Under befaringen ønsket politikerne informasjon om 

de andre flytebryggene i området. Flytebryggene ble undersøkt av kommunen og det ble 

avdekket at de fleste ikke var omsøkte. Når politikerne etterspør informasjon må dette 

besvares ut fra administrasjonen.  

 

Saksutredningen er i utgangspunktet ikke utarbeidet for søker, men for instansen som skal 

fatte vedtak i saken og eventuell klageinstans. Saken kan virke uoversiktlig da den har vært 

opp til behandling flere ganger og blitt oppdatert med nye opplysninger flere ganger.  

 

Hver sak blir behandlet individuelt etter en konkret vurdering. Hvorvidt det foreligger andre 

ulovlige tiltak i området til omsøkte tiltak, har ingen innvirkning på kommunens behandling.  

 

Fvl. § 17 pålegger kommunen å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.  

Det følger imidlertid av NOU 2019:5 Ny forvaltningslov- Lov om saksbehandlingen i offentlig 

forvaltning pkt. 21.2.2.1 at det er på det rene at bestemmelsen ikke skal tas helt på ordet. Det 

stilles heller ingen krav til at forvaltningsorganet selv må utgreie saken.  

Saken kan bli godt nok opplyst ved at part i saken gir opplysninger. NOU 2019:5 pkt. 21.6: 

«[…] og forvaltningsorganets utredningsplikt er noe redusert der parten er nærmest til å 

komme med opplysninger.» 

 

Når kommunen mottar en søknad baserer den sin vurdering på opplysningene søker kommer 

med i søknaden. Det følger av pbl. § 21-2 første ledd, andre punktum at en søknad om 

tillatelse skal inneholde de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi 

tillatelse. Videre følger det av byggesaksforskriften SAK10 § 5-4 hvilke opplysninger som 

skal gis i søknaden.  

 

Der kommunen i saksbehandlingen oppdager at opplysninger som særlig taler til fordel for 

søker mangler, følger det av veiledningsplikten i fvl. § 11 at kommunen skal gi den veiledning 

som gir partene eller andre interesserte adgang til å ivareta sin interesse i saken på best mulig 

måte.  

 

Når en søknad blir sendt på høring til sektormyndighetene ligger de opplysninger som ble 

oppgitt i søknaden til grunn. Kommunen mener den har hatt nok opplysninger til å fatte 

vedtak i saken med hjemmel i pbl. §§ 19-1 og 19- 2. Når en søknad om dispensasjon fremstår 

som fullstendig, sendes den på høring til sektormyndighetene.  

 

Kommunen kan ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil ved at vedtaket ble fattet på 

grunnlag av manglende opplysninger. Dersom det motsatte skulle være tilfellet vurdere 

kommunen at det ikke har hatt innvirkning på resultatet, da kommunen har vurdert at de 

tegninger, tilleggsforklaringer og opplysninger som er kommet senere i prosessen, ikke har 

inneholdt nye momenter eller argumenter som har hatt betydning for utfallet i saken.  

 



En søknadsprosess er ingen forhandling mellom kommune og søker. Når søknaden er sendt 

inn legges det til grunn at planleggingsprosessen av tiltaket er ferdig og alle relevante 

opplysninger ligger ved søknaden. Kommunens vurdering av søknaden blir ikke sendt på 

«høring» til søker før kommunen treffer vedtak.  

 

En reguleringsplan skal bestå av et plankart med tilhørende planbestemmelser og 

planbeskrivelse, jf. Kommunal- og moderniseringsdepartementets «Reguleringsveileder» av 

10.september 2018 pkt.2.  

 

Det følger ut fra dette at planbeskrivelsen og planbestemmelsene ikke er det samme. I 

planbeskrivelsen skal planens formål, hovedinnhold, virkninger samt planens forhold til 

rammer og retningslinjer som gjelder for området, inngå. I planbestemmelsene kommer selve 

bestemmelsene. Planbeskrivelsen og planbestemmelsene vektes derfor ikke likt. Kommunen 

vurderer i alle tilfeller at rett til naust/båtplass ikke er ensbetydende med rett til utlegg av 

flytebrygge.  

Reguleringsplanen som regulerer området på land der omsøkte tiltak ønskes plassert, er 

dessverre av eldre karakter. Dette er også et argument for en reguleringsendring, da man kan 

få muligheten til å oppdaterer bestemmelser og plangrenser med dagens ønsker. Man kan ikke 

søke til kommunen om å justere grensene i en reguleringsplan eller en kommuneplan. Dette 

må tas gjennom en reguleringsendring av gjeldende planer.  

For at man skal kunne gjøre om på arealformål med tilhørende byggegrense i kommuneplanen 

så krever dette enten at man kommer med innspill under revideringen til kommuneplanen, 

eller at man regulerer området.  

 

Kommuneplanens arealdel er den overordnede planen som viser hvilke områder i kommunen 

som kan bebygges og ikke. Kommuneplanens arealdel ble nylig vedtatt, og det er ikke åpnet 

for innspill før ved neste revidering. Det er foreløpig ikke tatt noen avgjørelse når neste 

revidering av planen vil bli gjennomført. Det er i kommuneplanens arealdel lagt inn 

byggegrense mot sjø kant i kant med reguleringsplanens avgrensning. Dette medfører at 

omsøkte tiltak går ut av det regulerte området og ut i sjøen som omfattes av kommuneplanens 

arealdel. Dette fører til at tiltaket er i strid med bygge- og deleforbudet i strandsonen, jf. pbl. § 

1-8.  

 

Justering av byggegrenser mot sjø må enten tas gjennom en ny reguleringsplan eller endring 

av regulerinsgplan. Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger forskjellsbehandling ved 

at det kreves dispensasjon for tiltak som går over byggegrensen i strandsonen.  

 

Det søkes dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i pbl. § 1-8, samt kombinertformålet 

(FFNAF) i sjø i KPA.  

Hensynet bak bestemmelsen om bygge- og deleforbud i strandsonen er at allmennhetens 

tilgang til, og ferdsel i sjø skal bevares. Ved utbygging i strandsonen skal det tas særlig hensyn 

til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne hensyn.  

 

Hensynet bak bestemmelsen FFNAF er å hindre utbygging av installasjoner og tiltak som er til 

hinder for ferdsel og utbygging i områder som er av natur- friluftsinteresse. Områder av 

allmenn interesse skal ikke privatiseres, og tiltak skal ikke være til hinder for adkomst til 

områder av allmenn interesse. 

 



I saker om dispensasjon skal man vurdere hvorvidt bestemmelsene det søkes dispensasjon fra 

blir vesentlig tilsidesatt eller ikke og om det foreligger klar overvekt av fordeler for å gi 

dispensasjon. Dette hjemles i pbl. §§ 19-1 og 19-2 andre ledd. Kommunen har etter en samlet 

vurdering av hensynene bak begge bestemmelsene det ønskes å dispenseres fra, funnet at disse 

blir vesentlig tilsidesatt ved dispensasjon.  

 

Kommunedirektøren finner det ikke relevant å behandle denne saken etter friluftslovens 

bestemmelser.  

 

Kommunen har gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel vurdert områder der man 

åpner opp for nye tiltak i strandsonen. Det er ønskelig at nye tiltak konsentreres til disse 

områdene for å opprettholde allmennhetens tilgang til strandsonen i kommunen.  

 

Det vises til Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, 

hvor Frøya kommune er vurdert til å være en kommune under stort utbyggingspress. I 

Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk, påpekes det at bygge-forbudet 

skal håndheves strengt.  

 

Utbygging skal skje etter en bevisst og langsiktig planlegging og ikke på grunnlag av 

enkeltvedtak. Dette er en strategi Frøya kommune har forpliktet seg til å følge. Ved 

dispensasjonsvurderingen skal det legges særlig vekt på statlige og regionale rammer og mål, 

jf. pbl. § 19-2 fjerde ledd første setning. Terskelen for å gi dispensasjon skal derfor være 

særlig høy.  

 

Kommunen ønsker å samlokalisere tiltak til områder som er avsatt i plan. Det er i nærområdet 

til omsøkte eiendom et areal som er regulert til småbåthavn. Og kommunens oppfordring er at 

flytebrygger legges til slike områder. Gjennom ønsket om å samlokalisere slike tiltak, er 

vurderingene om hvilke områder i kommunen som er mer eller mindre presset allerede tatt 

hensyn til i kommuneplanens arealdel.  

 

De statlige planretningslinjene pkt 6.2 som sier: «Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate 

oppføring av naust og brygge skal også tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-

metersbeltet. Disse hensynene må veies opp mot hensynet til de allmenne interesser som er 

angitt foran, og mulighetene for felles brygger og naust bør også vurderes.» 

 

Kommunen forstår ikke begrepet «brygge» som kai/flytebrygge etc, men som bygningstypen 

brygge. Det er åpnet for oppføring av naust og brygger i avsatte områder i KPA og 

reguleringsplaner. Disse kan oppføres av privatpersoner som ikke er registrerte yrkesfiskere.  

Dispensasjonssøknader og reguleringsplaner ble frem til november 2019 behandlet av 

Hovedutvalget for forvaltning (HFF) i Frøya kommune. (Ikke Hovedutvalget for allmenne- og 

tekniske tjenester som klager skriver). 

 

I samme periode ble overordnede plansaker behandlet av Formannskapet i Frøya kommune, 

som planutvalg.  

 

Etter kommunevalget i 2019 ble kommunens politiske organisering endret, derunder 

kommunens politiske utvalg. HFF skiftet navn til Hovedutvalget for allmenne- og tekniske 

tjenester og behandlingen av dispensasjonssøknader og reguleringsplaner ble overført til 

planutvalget (Formannskapet).  



 

Endringen ble gjort fordi det ble vurdert at det er mer riktig at det utvalget som behandler 

plansaker, også behandler dispensasjoner fra de samme planene.  

 

Kommunedirektøren har ingen videre kommentarer 

 

Hensynet bak FFNAF er å hindre utbygging av installasjoner og tiltak som er til hinder for 

ferdsel og utbygging i områder som er av natur- friluftsinteresse. Områder av allmenn 

interesse skal ikke privatiseres, og tiltak skal ikke være til hinder for adkomst til områder av 

allmenn interesse. 

 

Med dette er det ikke åpning for etablering av faste installasjoner i sjø som innskrenker 

muligheten for fri ferdsel i sjøen. En flytebrygge med tilhørende fastmontert gangbro av 

omsøkte type, vil vesentlig tilsidesette planformålet. Ettersom det er snakk om et større 

fastmontert tiltak vurderer kommunen at det ikke er åpning til å gi dispensasjon.  

 

Konklusjon:  

Kommunen er forpliktet til å følge strategi for differensiert strandsoneforvaltning som sier 

man skal samlokalisere inngrep i strandsonen og at det ved vurdering av dispensasjoner skal 

legges særlig vekt på statlige og regionale rammer og mål, og terskelen for å gi dispensasjon 

skal være særlig høy.  

 

Planformålet kan kun endres gjennom reguleringsplan eller ved rullering av kommunedelplan.  

 

Det er kommunedirektørens vurdering at tiltaket vesentlig tilsidesetter planformålet, og det 

kan dermed ikke gis dispensasjon, jf. pbl. § 19-2 2. ledd.  

 

Klagen tas ikke til følge.  

Saken oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.  
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Til Frøya kommune, postmottak@froya.kommune.no  

Postboks 152, 7261 Sistranda      Ski den 4.april 2020 

 
Klage på «skjønnsvurdering i enkeltvedtak» mm. i Frøya formannskap den 23. mars 2020. 

Sak 65/20. Dispensasjon flytebrygge. Gnr. 57 Bnr. 37 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
1 Klage på vedtak.  

1.1 Mangelfullt begrunnet vedtak, side 2 

1.2 Uklar tolking av vedtak, side 2 

1.3 Klage på utfallet av vedtaket, side 2 

2 Klage på feil, mangler, uklart og ubalansert saksframlegg. 

2.1 Mangler argumenter til fordel for søker, side 3 

2.2 Lite oversiktlig og (kanskje) ulovligheter i saksframlegget, side 3  

2.3 Utsagn og vurderinger fra kommunedirektøren som det ikke er gitt anledning til å 
svare på, og andre anmerkninger til saksgrunnlaget. Dette gjelder: 

2.3.1  Liker ikke landgangen, flytebrygge ok, side 4 

2.3.2 Mener et privat tiltak privatiserer området rundt, til tross for økt tilgang til 
strandsone, side 4 

2.3.3 Vil skape presedens, side 5 

2.3.4 Bestrider rett til båtplass, side 6 

2.3.5 Samle i småbåthavner, side 6 

2.3.6 Spørsmålet om friluftslovens relevans med hensyn på PBL § 1-8 og vilkårene i §19-2, 
side 7 

2.3.7 Fylkeskommunen mener at tiltaket ikke privatisere ytterligere og gir ikke råd om å 
avslå søknad, side 8 

2.3.8 Statlige planretningslinjers innvirkning og vurdering av stort og mindre stort press på 
arealer i strandsonen, side 8 

2.3.9 Statlige planretningslinjer med hensyn på bygging av naust og brygge i strandsonen, 
side 10 

3 Sektormyndigheter, anmerkninger, tilleggsdokumentasjon og søkers vurderinger.  

3.1 Fylkesmannens råd er basert på en begrenset dokumentasjon, side 10 

3.2 Fylkeskommunen fraråder ikke dispensasjon, side 10 

3.3 Søkers vurdering og begrunnelser med hensyn på dispensasjon, side 10 

 3.3.1  § 19-1.Søknad om dispensasjon, krav oppfylt, side10 
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3.3.2 § 19-2.Dispensasjonsvedtaket, vurdering av om hensynene bak bestemmelsene er 
oppfylt, side 10 

3.3.3 § 19-2.Dispensasjonsvedtaket, vurdering av om fordelene er større enn ulempene, 
side 11 

3.3.4 Dispensasjon fra KPA kombinasjonsformål FNAFF, side 12 

4 Merknader til kommunedirektørens vurdering for ikke å innvilge dispensasjon,    
side 13 

5 Andre forhold vi mener er viktige å rett oppmerksom på. 

5.1 Forskjellsbehandling ved behandling av dispensasjonssøknader, side 14 

5.2 Justering av formålsgrenser/byggegrense i sjø for å unngå forskjellsbehandling på 
Dragsnese, side 15 

 

1 Klage på vedtak. 

1.1 Mangelfullt begrunnet vedtak. 

Vi mener at vedtaksbrevet av 24.03.2020, mottatt som (e-post) samme dag, er mangelfullt 
begrunnet.  Og ber vedkommende myndighet, om en mer utfyllende begrunnelse for 
avslaget på søknaden. Skulle klagen bli tatt til følge, så faller dette kravet bort. 

Vi mener at kommunens saksframlegg, og henvisningen til §19-1 og 19-2, er ikke tilstrekkelig 
som begrunnelse for vedtaket. 

I henhold til Forvaltningsloven §24 og §25, stilles det krav til at «skjønnsvurderinger i 
enkeltvedtaket» skal begrunnes. (Her støtter vi oss også på sitat fra: Veileder Fylkesmannen i 
Østfold) 

1.2 Uklar tolking av vedtak 

Sitat fra formannskapsvedtak 19.03.2020 i sak 65/20. 

Pkt. 3 «Det bes om at tiltaket innarbeides i en reguleringsendring» 

Vi har vansker med å forstå dette vedtaket! Resultatet for tiltaket sin del vil bli det samme, 
uansett om det tillates som en følge av en reguleringsendring eller ved en dispensasjon. 

Resultatet for økonomien i tiltaket derimot blir belastende, ettersom det må engasjeres 
ekstern assistanse for å utarbeide en reguleringsendring, og andre formaliteter som må 
innfris. 

1.3 Klage på utfallet av vedtak. 

Angående PBL § 1-8, §19-1 og §19-2. 

Vi mener å påvise, med denne utlegningen, vedlegg og analyse av de faktiske forholdene, 
som dokumenteres nedenfor, at hensynene i bestemmelsene bak loven ikke                          
blir vesentlig tilsidesatt, at fordelen ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene, 
og at det er grunnlag for å innvilge dispensasjon. 

Vi mener også at det er grunnlag for å innvilge dispensasjon fra KPA. 
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Vi er derfor uenig med kommunedirektøren og formannskapet i deres konklusjon om ikke å 
innvilge søknaden, og ber derfor om at vår klage blir tatt til følge og dispensasjon innvilges. 

 

2 Klage på feil, mangler, uklart og ubalanser saksframlegg. 

2.1 Mangler argumenter til fordel for søker 

Saksframlegget bærer preg av en negativ holdning til søknaden, og har ikke et eneste punkt 
rtil fordel for søker. 

 Eksempelvis mangler Fylkeskommunens vurdering og konklusjon om at tiltaket ikke 
fører til økt privatisering. 
 

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen, som sier at 
«Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også 
tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet, mangler i 
Kommunedirektørens vurdering. 

 

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen, sier det skal 
være enklere å få dispensasjon i områder av kommunen hvor det ikke er stort press 
på arealer i strandsonen. 

Etter vår mening er dette sterke argument for å innvilge dispensasjon i denne saken, men 
som både kommune og fylkesmann har utelatt/oversett? 

«Kommunen har i henhold til forvaltningsloven § 17 plikt til å påse at saken er så godt 
opplyst som mulig før vedtak fattes. Dette innebærer blant annet at man må klargjøre sakens 
faktiske omstendigheter. Kommunen må undersøke forhold og opplysninger både til fordel 
for og til skade for søker, herunder kontrollere opplysninger som legges frem av parter eller 
andre. (sitat fra: Veileder Fylkesmannen i Østfold/Oslo og Viken)» 

2.2 Lite oversiktlig og (kanskje) ulovligheter i saksframlegget  

Saksframlegget fra kommunens side er en uoversiktlige blanding av litt av hvert, som selv for 
en involvert kan virke forvirrende. At saksframlegget inneholder påstander om at navngitte 
personer, som etter kommunens oppfatning, har foretatt ulovligheter, må være under 
streken. 

Dette forholdet er uten relevans til søknad om dispensasjon, og bør heller ikke ha noen 
påvirkning på resultatet av søknaden, men vi er urolig for at det kan ha hatt effekt på utfallet. 

2.3 Vurderinger fra kommunedirektøren som det ikke har vært anledning å 
svare på. Andre anmerkninger til saksframlegget.   

Saksframlegget inneholder en rekke kommentarer til søkers redegjørelse og begrunnelser fra 
kommunedirektørens side, som søker ikke har fått anledning til å svare på, og som dermed 
blir uimotsagte påstander som nødvendigvis ikke medfører riktigheter i vår sak. 

Nedenfor vil vi derfor legge fram våre vurderinger og anmerkninger til kommunedirektørens 
vurderinger/kommentarer. 
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2.3.1  Kommunedirektørens kommentar: Liker ikke landgangen, flytebrygge ok, se 
side 4 pkt.2.1 i saksframlegget. 

«Kommunen bør avstå å kommentere Fylkesmannens vurderinger, men da deler av 
grunnlaget for utfallet i saken baserer seg på sektormyndighetenes utkallelse gjør 
Kommunedirektøren likevel dette: Det er av Kommunedirektørens vurdering at en flytebrygge 
på 6x2,5 meter i seg selv ikke er særlig omfattende, men med tanke på at det i tillegg skal 
komme en landgang på 15 meter, så stiller Kommunedirektøren seg bak denne beskrivelsen. 

Tilsvar/anmerkninger fra søker:  

Landgangen på (14,8 meter, se konstruksjonstegning) er kortere enn den gamle på (16,5 
meter) og vil derfor være mindre dominant. Den nye landgangen vil dessuten få en ny 
funksjon i tillegg, først som gangvei til flytebryggen og dernest som fenderverk/plattform 
som båten kan legges inntil når den skal sveives inn i naustet, men også være til stor hjelp når 
båten skal på vannet. 

Å ha en arbeidsplattform som en kan stå på, og samtidig som båten legges inn til når den skal 
opp/ned lundbrua er til uvurderlig stor hjelp. Båten kan fortøyes og ligge stødig til en får den 
på plass på båtvogna. Denne operasjonen kan være ganske utfordrende i dag, og tidels 
risikabel, for det skal ikke mye vind til for at båten blåser vekk. Og det blåser som kjent 
omtrent alltid nede på Dragsneset. 

Den nye lundbruene vil stikke ca. 2,5 meter lengre ut i sjøen enn de gamle, slik at det fra 
enden av lundbua og ut til enden av gangveien blir ca. 3,5 meter. Lundbru og gangvei må 
betraktes som én konstruktiv enhet. 

Landgangen vil bli av solid håndverksmessig utførelse, i likhet med kaifront og sidegangvei på 
sjøhuset (nytt høsten 2019, se bilder). Den vil bli dimensjonert for å tåle de kreftene som den 
utsettes for, både belastning ved bruk, så vel som påvirkning fra vind og bølger. 

De nye lundbruene bygges med samme teknikk og materialer som de øvrige elementene, og 
sammen vil dette utgjøre en enhetlig konstruksjon. 

Etter vår mening vil det komplette anlegget bli funksjonelt, med en utvidet funksjon, 
framstå moderne på en enhetlig, profesjonell og estetisk mer tiltalende måte enn dagens 
situasjon. Vi mener at tiltaket vil medføre en betydelig oppgradering av forholdene rundt 
sjøhuset. 

2.3.2 Kommunedirektøren kommentar: Mener et privat tiltak privatiserer 
området rundt, til tross for økt tilgang til strandsone? Side 4.pkt. 2.2 

«Alle tiltak som er planlagt brukt for enkeltpersoner eller en gruppe vil i realiteten bidra til 
privatisering. Selv om tiltaket selv, ikke fysisk, vil bidra til at adgangen til sjøen blir begrenset, 
vil et privat tiltak privatisere området rundt, noe som gjør at terskelen for å bruke 
strandsonen som rekreasjonsområde betydelig høyere. 

Tilsvar/anmerkninger fra søker:  

Det er etter vår mening ikke mulig å «mer-privatisere» et tiltak som er så sterkt privatisert fra 
før. Og hvordan kan et tiltak som fjerner en 16.5 meter lang kai/gangbro fra strandsonen føre 
til mer privatisering, og ikke mindre?  

Tiltaket vil ikke være for «enkeltpersoner», da det er 21 personer som vil ha direkte 
tilknytning til bruken, dessuten vil nok også andre oppsitter i hytteområdet ha nytte og glede 
av anlegget, spesielt barna. 
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Angående allmennhetens forhold til området så har det aldri vært noen allmennhet som har 
benyttet området. Området er da også uegnet for allmenn rekreasjon, vanskelig å komme i 
land med båt og det er ingen steder på land som er egnet for opphold, utenom det strengt 
private. 

Fritidsboligen ligger bare 7-8 meter fra sjøhuset og hele området mellom og rundt, utgjør en 
naturlig del av fritidseiendommens gårdstun. Området framstår som privatiser i sterk grad. 
Slik sett er det også mulig å vurdere området ut fra Friluftslovens bestemmelsene om 
allmennhetens tilgang til området! 

Skulle allmennheten likevel ha ønske/behov for å oppsøke området rundt sjøhus/fritidshus, 
ligger forholdene bedre tilrette etter at tiltaket er gjennomført, fordi eksisterende 
kai/gangbro rives og åpner dermed opp en del av strandsoner som før var beslaglagt med 
bygg. I tillegg legges det til rette for gjesteplasser ved flytebryggen.  

Forholden for allmennheten legges bedre tilrette etter enn før tiltaket, som beskrevet 
ovenfor.» 

Med henvisning til Pbl § 19-2, og hensynet til allmennhetens interesser, (i den grad disse 
rettigheten gjør seg gjeldene), vil ikke de «bli vesentlig tilsidesatt», men bedre tilrettelagt 
enn før tiltaket. 

2.3.3 Kommunedirektørens kommentar: Vil skape presedens? Side 5 pkt. 2.3 

«Selv om det er flere flytebrygger i området i dag, kan saken skape presedens i fremtiden, da 
det er flere ledige tomter i området som ikke er bebygd. 

Tilsvar/anmerkninger fra søker:  

Flytebryggen er i denne omgang ment for de to hyttene Dragsnesveien 242 og 244. Det kan 
til tider være behov for 4 båtplasser, fordelt på disse. Flere plasser er det ikke behov for per 
dags dato.  

I søknaden om dispensasjon var det en enkel beskrivelse av selve flytebryggen. Mer detaljert 
er den planlagt påmontert to utligger på hver side av brygga (standard løsninger fra 
produsent), med plass til tilsammen 4 båter i «båsene», og ytterligere plass til 2 to 
gjestebåter på utsiden av de to ytterste utliggerne, -hvis det skulle bli behov for det.  

Hvis det i fremtiden blir aktuelt med flere hytter på nordsiden, er det mulig å koble på enda 
ett bryggelement for å øke (doble) kapasiteten. Dette er da også et ønske fra søkerne at flere 
interessenter kan slutte seg til anlegget, for å kunne dele på kostnader, oppsyn og 
vedlikehold, men per i dags dato er ikke behovet større. 

For å gjenta, er det per i dag er 8 familier som er brukere av de to hyttene. Tidvis mange 
samtidig. De tilsammen 21 personene vil ha stor nytte av anlegget. 

Dragsnesveien 242 har to likeverdige eiere, og har et regulert eieforhold i en sameiekontrakt. 

Det er 3 ledige tomter på nordsiden som kan være potensielle brukere av flytebryggen. Men 
tomtene har stått ledige i 40 år, og med nært kjennskap til situasjonen er det liten grunn til å 
tro at disse blir bebygd med det første. 

Etter vår mening med inngående lokalkunnskap er det lite sannsynlig at vår søknad vil 
danne presedens for framtidige søknader, og spesielt tatt i betrakting at det ikke er et 
behov for flere brygger i tilknytning til hytteområdet. 
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2.3.4 Kommunedirektørens kommentar: Bestrider rett til båtplass. Side 5 pkt. 2.4 

«Kommunen kan etter flere oppslag ikke finne disse bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan. 
Kommunedirektøren vurderer det slik at den «bestemmelsen» som søker referer til er en del 
av det vi i dag ville omtalt som en «planbeskrivelse». Dette er ikke det samme som en 
reguleringsbestemmelse, og skal heller ikke tilsvarende vekt i en vurdering av momentene i 
saken. I tillegg ligger tiltaket utenfor reguleringsplanens planavgrensning 

Tilsvar/anmerkninger fra søker:  

Fra «Regjeringen lovkommentarer til Plan og bygningsloven». 

§ 12–1 Reguleringsplan 

Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, 

vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. 

Vi mener at regjeringens kommentar til definisjon av en reguleringsplan er dekkende for at 
alle dokumentene i tilknytning til reguleringsplanen for Dragsnes hytteområde er likeverdige 
bestemmelser. Også den som gir hytteeierne rett til båtplass. 

Det er da også disse (regulerings)bestemmelsene vi har forholdt oss til ved utbygging og bruk 
av området. Selv om noen av bestemmelsene er utdatert, gir den hytteeierne rettigheter på 
viktige punkt som rett til sjøhus/naust og båtplass, og rett til fellesarealer knyttet til adkomst, 
vann, avløp etc. Disse rettighetene er ikke regulert i den delen av reguleringsplanen som 
kommunen anerkjenner, men er for vår del av vital interesse at de er stadfestet. 

Allikevel, så lenge kommunen anerkjenner at vi har rett til naust/sjøhus, er det vel naturlig at 
vi også har en båt. Og når en har båt så må den vel også ligge et sted. I våre dager er det mest 
vanlig med flytebrygge, som også er tilfelle for nesten alle på Dragsneset. 

Ellers må båtene ligge på utlegg i området regulert til kombinasjonsformål FNAFF!, og legge 
beslaglegge på et sjøområde som er større enn hva en flytebrygge vil belegge, samtidig er 
båtene til hindrer for grunneier. 

Med hensyn på planavgrensningen så bør den justeres til også å omfatte området 
sjøområdet utenfor.  Vi har da også søkt kommunen om justering av byggegrensen ved 
justering av KPA, som omtalt i pkt 5.2 

Vi mener at når to områder er regulert til naust- og sjøhusformål, er det også naturlig og 
vanlig at det inkluderer en båtplass. Disse forholdene bør derfor tale til fordel for 
dispensasjon. 

2.3.5 Kommunedirektørens kommentar: Samle i småbåthavner. Side 6 pkt.5 

«Det er kommunens intensjon å samlokalisere småbåtanlegg o.l. Dette gjøres for å hindre 
spredt utbygging i strandsonen. Det at man har en brygge eller et naust gir en ikke en 
rettighet på å få legge ut en flytebrygge. Har man ett naust, så er det fra kommunen definert 
som at båt skal oppbevares i naust. Videre så er det regulert småbåthavn ca. 380 meter fra 
tiltaket. Et området regulert til naust/sjøhus er ikke det samme som småbåthavn. 

 

Tilsvar/anmerkninger fra søker:  

Vi forlanger ikke en rettighet men søker om en dispensasjon, som ikke hadde vært nødvendig 
å gjøre hvis kommunen hadde satt byggegrensen i sjøen utenfor naustområdene våre, på lik 
linje med de andre områdene på Dragsneset. Her opplever vi en klar forskjellsbehandling. 
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Vi har derfor, for kort tid siden, på vegne av 15 oppsittere, sendt en henvendelse til Frøya 
kommune om at byggegrensene ble justert, slik at det er mulig, på lovlig vis å legge ut en båt 
utenfor naustområdet. (se vedlegg) 

At kommunen mener vi skal dra båten inn i naustet etter bruk blir lettere patetisk. Det var i 
gamle dager, da vi hadde én robåt som en sjelden gang var i bruk, at båten ble dratt opp i 
støa eller inn i naustet etter bruk. 

I våre dager har vi større og tyngre båter, og båtvogner som vi drar opp med elektriske vinsjer 
når vi forlater hytta. Båtene blir hyppig brukt, både til fiske for «matauke» og til tur og andre 
fritidsaktiviteter, stort sett hver dag når været tillater det. Å dra opp båten er ingen 
hverdagsaktivitet, derfor må båten ha et sted å ligge på sjøen. 

Å henvise oss til en flytebrygge som ligger 650 meter unna, som ikke fyller kravene til våre 
behov, er ikke en løsning på våre problemer med mangel på ordnede, trygge og sikre forhold 
som en flytebrygge utenfor et sjøhuset vil være. Med nærhet til utsyr og fangstredskap. 

At kommunen har en intensjon om å samle småbåter er bra for nye båtfolk som ikke har 
«gård eller grunn» fra før. Men å tvinge oss fra et etablert forhold til en «offisiell privat 
småbåthavn» grenser til et overgrep, og kan umulig være i kommunens interesse. En 
intensjon kan neppe være det samme som et skal, som blir resultatet i vårt tilfelle.  

Kommunen oppgir 380 meter i avstand til en regulert småbåthavn. Det må være i luftlinje, og 
blir bare tullete meningsløst for oss som vet at det ligger «bakker og berg», bratte stier og vei 
mellom naustet vårt og denne flytebrygga. Det riktige er 650 meter gangavstand! 

Skal vi ta garntruga, blåser, dregger, oppstad, sjøklær, redningsutstyr, proviant, 
påhengsmotor, bensinkanner, og årer osv. med oss i trillebåra, og gå hvor mange turer, hvor 
mange kilometer? Den som skjønner hva det handler om pålegger/tvinger ikke godt voksne 
folk til slikt. Det grenser til å være fornærmende. 

Her mener vi å bli utsatt for en urett og forskjellsbehandling sammenlignet med alle de 
som er innvilget dispensasjon, både i parallelle og i mindre opplagte saker enn i vårt tilfelle.  

2.3.6 Spørsmålet om friluftslovens relevans med hensyn på PBL § 1-8 og vilkårene 
i §19-2 

Kommunedirektørens kommentar: Side 7 punkt 7 

«Vurderingen som skal foretas i denne saken omhandler hvorvidt bestemmelsen det søkes 
dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt eller ei. Og om det foreligger en klar overvekt av 
fordeler. Dette med hjemmel i pbl. § 19.1 jfr. § 19.2 andre ledd. Det synes ikke relevant å 
trekke friluftsloven inn i behandling av dispensasjon i en byggesak. 

Tilsvar/anmerkninger fra søker:  

Her mener vi kommunedirektøren gjør en feilvurdering. Vi mener det er absolutt relevant å 
vurdere andre lover i forbindelse med dispensasjon fra PBL §1-8, § 19.2. Eksempelvis kan 
nevnes naturmangfoldloven, forurensningsloven, kulturminneloven, og altså friluftsloven. 

Friluftsloven kommer til anvendelse når en skal vurdere om hvorvidt «Allmenne interesser» 
er satt til side. 

Området tiltaket ligger i er en naturlig del av fritidsboligens gårdstun og er sterkt privatisert 
(se vedlagt foto). Etter friluftsloven har allmennheten normalt ikke tilgang til et slikt område.  

En kan derfor si at allmennhetens interesser ikke blir satt til side på grunn av det omsøkte 
tiltaket, og at det derfor ikke strider mot hensynet det søkes dispensasjon fra. 
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Med hensyn på § 19-2, om lovens bestemmelser om allmennhetens interesser, er denne 
rettigheten med referanse til friluftslovens bestemmelser og området beskaffenhet, derfor 
ikke en relevant bestemmelse for vår dispensasjonssøknaden. 

Denne bestemmelsen i PBL kan derfor ikke tillegges vekt når vilkårene for dispensasjon skal 
vektlegges.  

Dispensasjon kan derfor gis ut fra at hensynet til at «allmenne interesser ikke blir vesentlig 
tilsidesatt». 

2.3.7 Fylkeskommunen mener at tiltaket ikke privatisere ytterligere og gir ikke råd 
om å avslå søknad! 

Kommunedirektørens kommentar, side 8 til punkt 10 

«Dersom tiltaket ikke er i strid med formålet i loven er det ikke behov for en 
dispensasjonsbehandling. Kommunen har vurdert at tiltaket er i strid med formålet i loven, og 
at denne blir vesentlig tilsidesatt. 

Tilsvar/anmerkninger fra søker:  

Fylkeskommunen skriver i sitt høringsbrev av 28.10-2019: «Området framstår som 
privatisert, og tiltaket vil etter våre vurderinger ikke endre dagens situasjon vesentlig»  

Fylkeskommunen gir ingen råd om at tiltaket ikke kan innvilges dispensasjon. 

Hvorfor kommunen mener at fylkeskommunens vurdering ikke skal medføre behov for 
dispensasjon er for oss uforståelig! 

Vår oppfatning av fylkeskommunens vurdering er at tiltaket ikke er i strid hensynene bak 
bestemmelsen i PBL §1-8, og at de ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

Tiltaket bidrar ikke til ytterligere privatisering, og er derfor ikke i strid med hensynet til de 
allmenne interessene i området, det bidrar ikke til at disse hensyn blir vesentlig tilsidesatt, 
er derfor ikke til hinder for at dispensasjon innvilges.  

 

2.3.8 Statlige planretningslinjers innvirkning og vurdering av stort og mindre stort 
press på arealer i strandsonen. 

Kommunedirektørens kommentar, side 8 til punkt 11 

«Det er uklart for kommunen hvilke retningslinjer det refereres til, men Frøya kommune er 
generelt vurdert som et området der det er stort byggepress i strandsonen. Dette gjelder også 
Dragsneset. 

Tilsvar/anmerkninger fra søker:  

Det er disse statlige planretningslinjene vi referer til: 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 

langs sjøen. Fastsatt ved kgl.res. av 25. mars 2011, jfr. plan- og bygningsloven av 27. juni 

2008 § 6-2 

Sitat Kapittel 4.2:   «Det vil være enklere å få tillatelse til å bygge i områder av kommunen 
med lite press og vanskeligere i områder hvor presset er stort. Spørsmålet om bygging skal 



Side 9 av 15 
 

også vurderes i forhold til allmenne interesser som natur- og kulturmiljø, friluftsliv og 
landskap». 

Planretningslinjene sier ikke at skal være umulig å bygge i strandsonen, slik tilfellet er i vår 
sak, verken i områder med sterkt press eller i områder med mindre press på arealer i 
strandsonen. 

Vi opplever ikke at Dragsnes er et pressområde med stort byggepress i strandsonen. Å kalle 
dette for et pressområde vil være feil bruk av begrepet. Kun en brøkdel av strandsonen er 
bebygd og utenom regulert område -ingen aktivitet. 

Dessuten søker vi om tiltak i et område som er regulert til formålet og med et sjøområde som 
er belagt med båter. Det kan ikke, i lovens forstand, være å legge beslag på nye områder. 

Vi opplever heller en situasjon med stillstand på Dragsneset, og frykter mer for en 
nedbygging av grenda, spesielt med årene som den voksne befolkningen blir borte og 
forholden ikke legges til rette for at nye kan komme til. 

Når det også blir vanskelig for folket med fritidsboliger å bruke stedet, er det ikke mye som 
minner om et pressområde. 

Mye tyder på at de 7 hyttetomtene som har stått ledige i 40 år også vil forbli ubebygd.  

Den 3 km lange kommunale veien inn til området er foreslått privatisert. 

De siste 500 m med vei inn hytteområdet har vært privatisert siden begynnelsen på 60 tallet. 

Kommunal hytterenovasjon ble i 2019 fjernet fra området. 

Hytteeiere blir nektet å utnytte sjøhusene og praktiser sjølivet med forbud mot flytebrygger. 

Oppdrettsanleggene okkupere vår gamle fiskeplasser.  

Når folk ikke sikres en trygg og enkel tilgang til sjøen, blir også aktiviteten og besøkene i 
hytteområdet begrenset i både tid og rom. Det er vel neppe i Frøya kommune sin interesse  

Og når summen av hindringer blir for mange slukkes lysene i hyttene. Vi tror ikke det er i 
Frøya kommune interesse på lang sikt, at grendene avfolkes og hyttefolket uteblir.  

Steile holdninger i iveren etter å oppfylle intensjonen i kommuneplanen, som ikke er god når 
den mangler unntaksregler, kan fort bli et tveegget sverd for kommunen, som kanskje ikke er 
tjent med en slik utvikling. 

Vi er av den klare oppfatning at Dragsnes, i følge «statens planretningslinjer» skal 
kategoriseres som «et område av kommunen med lite press», derav skal det være enklere 
å få tillatelse til å bygge i strandsonen.  

Vi kan ikke se at kommunen/formannskapet har vektlagt dette forholdet og mener det er 
en feilvurdering. 

2.3.9 Statlige planretningslinjer med hensyn på bygging av naust og brygge i 

strandsonen. 

Kommunedirektørens kommentar, side 9 til punkt 13 

«Kommunen forstår ikke begrepet «brygge» som kai/flytebrygge etc. Dersom dette skal være 
et moment som skal tillegges vekt (fritidsfiske) så må bruken være til fritidsfiske, ikke privat 
flytebrygge. Videre vurdering i Kommunedirektøren vurdering» 



Side 10 av 15 
 

Tilsvar/anmerkninger fra søker:   

Hva kommunen egentlig mener her er noe uklart, men flytebryggen skal brukes til 
fritidsfiske! 

Sitat fra statlige planretningslinjer (som i 2.3.8) Kapittel 6.2, siste kulepunkt: 

«Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også 
tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene må veies opp mot 
hensynet til de allmenne interesser som er angitt foran, og mulighetene for felles brygger og 
naust bør også vurderes». 

De allmenne interessene er redegjort for blant annet i punkt 2.3.2, 2.3.6 og 2.3.7, I punkt 
2.3.3 er det redegjort for felles naust, brygge, gjesteplasser og framtidig utvidelse hvis behov. 

Planretningslinjen er svært tydelige på at oppføring av naust og brygge i forbindelse med 
fritidsfiske skal tillegges vekt i vurderingen. Vi kan ikke se at kommunen/formannskapet 
har vurdert dette forholdet og anser det som en klar feilvurdering. 

3 Anmerkninger, tilleggsdokumentasjon og søkers vurderinger.  

3.1 Fylkesmannens råd er basert på en begrenset dokumentasjon 

Vi vil påpeke at fylkesmannen har gitt sitt faglige råd på grunnlag av dokumentasjon fra en 
tidlig fase i prosessen. Det er underveis lagt fram mange tilleggsopplysninger, tegninger, 
situasjonsplaner, beskrivelser og bilder som fylkesmannen ikke har hatt anledning til å 
vurder. Fylkesmannen har dermed fått et spinklere grunnlag å gjøre sin vurdering på og treffe 
sin beslutning. 

Vi har notert oss at fylkesmannen ikke reiser krav om innsigelse hvis det faglige rådet ikke blir 
fulgt. Vi ser også at kommunen nødvendigvis ikke følger fylkesmannen faglige råd i 
tilsvarende saker. 

3.2 Fylkeskommunen fraråder ikke dispensasjon 

Vi merker oss at fylkeskommunen ikke gir et faglig råd om at det ikke skal gis dispensasjon, og 
at fylkeskommunen mener at graden av privatisering ikke vil endres i vesentlig grad.  

3.3 Søkers vurdering og begrunnelser med hensyn på dispensasjon. 

  3.3.1  § 19-1.Søknad om dispensasjon, krav oppfylt 

Vi mener alle nødvendige krav i PBL § 19-1 er oppfylt, skriftlig søknad, nabovarsling 
og grunneiers tillatelse, i hht. søknad med vedlegg datert 24.09.2019 

3.3.2 § 19-2.Dispensasjonsvedtaket, vurdering av om hensynene bak 
bestemmelsene er oppfylt. 

Vi mener at tiltaket ikke i vesentlig grad tilsidesetter hensynene bak interesser i 
«bestemmelsene i PBL §1-8, byggegrense i sjø og KPA kombinasjonsformål FNAFF, 
som vi søker dispensasjon fra.  

«PBL § 1-8 I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig 
hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne  

Vurdering av hensynene bak bestemmelsene.  
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 Andre allmenne interesser, tilgang til strandsonen: Vi har i flere punkter ovenfor 
redegjort for at de allmenne interessene med hensyn på strandsonen «ikke i 
vesentlig grad ble tilsidesatt», men tvert om i noen grad forbedret. Se punktene 
2.3.3-, 2.3.6-, 2.3.7                                                                                                                 

 Friluftsliv: Ingen tenkelig negative hensyn for allmennheten, men positivt med 
mulighet for sikker landstigning fra båt til brygge. For beboere vil det ha stor positiv 
betydning for en trygg, sikker og enklere båtbruk for fritidsfiske, turer og sport. For 
barna blant annet muligheter for bading og krabbefiske. 

 Ferdsel: Tiltaket ligger ikke i en småbåtled og er ikke til hinder for båttrafikk. Bare én 
bruker som eventuelt vil passere flytebrygga. Ingen turveier i området. Har aldri vært 
kultur for eller interesse for å vander i området. Forøvrig lite egnet også, både langs 
fjæra som er preget av bratte knauser ned i sjøen, en vanskelig tangbevokst 
rullesteinfjære, og et området innenfor som delvis er myrlendt og hullete.                                                                                                               

 Naturvern: Tiltaket fører ikke til noen spesiell påvirkning eller har betydning for natur 
som må vernes. 

 Naturmangfold: Tiltaket vil ikke ha noen spesiell påvirkning. 

 Kulturmiljø: Tiltaket er i tråd med kulturmiljøet i den bebygde delen av strandsonen 
på Dragsneset, som domineres av naust, sjøhus, brygger, kai og flytebrygger. Med en 
spenstig konstruksjon og allsidig og kompakt funksjonalitet vil tiltaket bidra med et 
positivt tilskudd til kystmiljøet på Dragsneset, hvor bebyggelsen er konsentrert om 3 
områder. Det er store areal med strandsoner, skjær, holmer, øyer, strender og heier 
som er ubebygd og uberørt. Kun med spor etter torvtaking, som var viktig som 
brensel, både til varme og komfyrer, til langt inn på 60-tallet. 

 Kulturminner: Det er ingen kjente kulturminner knyttet til stedet for tiltaket. 

 Landskap: Tiltaket medfører ingen inngrep i landskapet. Det er selvfølgelig en viss 
konstruksjon, men ingen ting som ikke naturlig hører til i kulturlandskapet. Alt kan 
fjernes uten å etterlate nevneverdige spor. 

 Fiskerinæring, Det er ingen fiskerinæring i tilknytning til stedet, og er dessuten lite 
egnet for en slik næring. 

 Havbruk: Uegnet for formålet. Hele Dragsnesbukta er full av fløer, holmer og skjær, 
og det er knapt noe sted hvor det er dypere enn 5 meter ved sjøkart-0. 

 

Vi mener med dette å ha vist at ingen av hensynene bak bestemmelsene i PBL §1-8, som vi 
søker dispensasjon for, blir vesentlig tilsidesatt med tiltaket, og at det derfor etter lovens 
bokstav er grunnlag for å innvilge dispensasjon. 

Vi mener kommunen/formannskapets i spørsmålet om «skjønnsvurdering i enkeltvedtak» 
her har vurdert feil. 

3.3.3 § 19-2.Dispensasjonsvedtaket, vurdering av om fordelene er større enn 

ulempene. 

I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler 

Fordeler 

 Løser grunneier/nabo sitt problem med mangel på uhindret adgang til sjø, som er 
spesielt problematisk ved lavvann og østlig eller sørlig vind. 

 Løser problemet med uhell pga. båter og tauverk på utlegg. 

 Frigir sjørommet utenfor sjøhuset når båter på utlegg og på svai legges til kai.  

 Letter og trygger adkomst til båt uansett tidevannsnivå. 
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 Tryggere å legge til og fortøye båt når det blåser. 

 Redusere faren for å falle i vannet, eller å skli i den glatte blæretangfjæra. 

 Mulighet for å utvide flytebrygge for å dekke eventuelle framtidige behov.  

 2 gjesteplasser 

 Universell utforming (i langt større grad enn under dagens forhold). 

 En solid oppgradering av dagens situasjon, både teknisk, funksjonelt og estetisk. 

  Komplett anlegg i solid enhetlig utførelse, med godt håndverk tilpasset lokale 
værforhold, som en funksjonell integrert enhet. 

 Gangbru fungere også som støtte/plattform ved land/sjø-setting av båt, som kan 
være utfordrende, spesielt når det blåser. 

 Mindre helsefare og risiko for skader på mennesker og materiell. 

 Aktivum for barn og unge, bading, krabbefiske, lek med båter mm. 

 Letter arbeidet med fangstredskaper og fangst, og annet utsyr og maskiner som skal 
ut og inn av båt, som det er en stor utfordring å holde på med i fjæra. 

Anm. De fleste punkter er selvforklarende, men ett punkt trenger litt forklaring. Problemet 
for grunneier bunner i at han, med sine båter, ligger innerst i den langgrunne bukta, og at 
søker har sine to båter liggende på bøye utenfor gjør at han sperres inne på landsiden. Det er 
utfordrende å passere på yttersiden av båten, hvor det bare er en trang passasje mellom 
båten og en holme og innsiden sperres han av landtauet.  

Det er spesielt vanskelig å manøvrere ved lavvann og litt vind. Det har da også skjedd uhell 
med dunking og kapping av landtau og fangliner. En gang drev vår båt av og grunnstøtte i 
fjæra lengre sør. I fjor ble fortøyningsbøyen funnet igjen ute i Dragsnessundet. 

Vedlegger bilder som illustrerer situasjonen.  

Ulemper 

Vi kan ikke se at tiltaket vil ha noen vesentlige ulemper, verken for mennesker eller dyr. 

Vi mener med dette å ha vist at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene, og dermed at begge betingelsene, etter lovens bokstav, i PBL §19-2 for å gi 
dispensasjon er tilstede. 

Vi mener kommunen/formannskapets i spørsmålet om «skjønnsvurdering i enkeltvedtak» 
her har vurdert feil. 

3.3.4 Dispensasjon fra KPA kombinasjonsformål FNAFF. 

Grunnlaget for å gi dispensasjon fra dette formålet kan være at det i dag ligger båter både på 
svai og utlegg (ulovlig uten disp?), og beslaglegger sjøområdet og strandsonen, som vil bli 
«frigitt» etter at tiltaket er fullført, når båtene blir lagt til flytebryggen. 

Området er lite egnet til andre formål. Det er naturlig at båter og flytebrygger ligger utenfor 
det arealet som er regulert til formålet. 

Det er redegjort for behovet for en flytebrygge under flere andre punkt i dette dokumentet. 

Det er også, på vegne av 15 oppsittere som omfattes av reguleringsområdet, søkt om at 
byggegrensen i sjø blir justert ved revisjon av KPA, slik at det ikke lenger er nødvendig med 
dispensasjon for å legge ut en båt. Og ikke minst at vi blir behandlet likt med de tilsvarende 
områdene på Dragsnes. 

Vi mener at denne redegjørelsen er et godt nok grunnlaget for å gi dispensasjon fra KPA. 
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4 Merknader til kommunedirektørens vurdering for ikke å innvilge 

dispensasjon. Side 14/15 

Kommunedirektøren i Frøya kommune gjør fylkesmannens sine uttalelses i denne saken til 
sine, og mener at: 

 «Tiltaket er veldig omfattende og vil gi et helt annet inntrykk av anlegget rundt 
naustet/sjøhuset enn hva som er tilfelle i dag. 

Søkers kommentar: 

I dag består tiltaket av et felles-naust/sjøhus, lundbruer, kaifront, gangvei langs vestre 
naustvegg, og en 16,5 meter lang gangvei/kai som en frittstående konstruksjon, 4 meter 
vestenfor sjøhuset og ut i sjøen. 

Det eneste nye som omfattes av dette tiltaket, er at gangbroen blir 2 meter kortere!, og at 
det blir lagt ut en 6 meter lang flytebrygge med landgang.  

At dette blir veldig omfattende i forhold til det bestående stiller vi oss uforstående til. 

Men at det gir et helt annet inntrykk kan vi slutte oss til, men da til noe bedre enn i dagens 
situasjon.  

 Tiltaket vil med sitt store omfang bidra til økt privatisering av området, og vil begrense 
allmennhetens tilgang til strandsone. 

Søkers kommentar:  

Tiltaket får ikke større omfang enn før!  Det fører ikke til økt privatisering, men redusert, og 
bedre tilgjengelighet for allmennheten, som redegjort for i blant annet pkt. 2.3.2 /2.3.6 
/m.m.   

Kommunedirektøren unnlater å nevne at fylkeskommunen mener tiltaket ikke vil fører til en 
vesentlig økt privatisering? 
 

 I henhold til Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
skal byggeforbudet i strandsonen i Frøya kommune praktiseres strengt. 
 
Søkers kommentar: 
De statlige planretningslinjene sier også at: «Det vil være enklere å få tillatelse til å bygge i 
områder av kommunen med lite press» Se begrunnelse pkt. 2.3.8 
 

 En tillatelse til dette tiltaket vil kunne føre til presedens der en vil kunne forvente å få flere 
liknende søknader i fremtiden. 
 
Søkers kommentar: 
Vår vurdering er at det er ingen utenom oss som har behov for flytebrygge i overskuelig 
framtid. 
Motsatt burde vi kunne påberope oss presedens for å legge ut flytebrygger, med hensyn på 
alle de flytebryggene som er på Dragsneset.  Se vår vurdering pkt. 2.3.3 
 

 I reguleringsplanen er det satt av areal til naust…. 
 
Søkers kommentar: 
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Vi er av den oppfatning at reguleringsplanen for området, hvor alle dokumentene vi har lagt 
fram er rettsgyldige. Se vår begrunnelse pkt. 2.3.4 
 

 Frøya kommune» (2011), ønsker kommunen flere felles småbåtanlegg… 
 
Søkers kommentar: 
En intensjon og et ønske om flere båter i småbåthavner er vel neppe det samme som et skal 
og tvang for å tvinge folk med etablerte fasiliteter til småbåthavner? Se vår anmerkning pkt. 
2.3.5 

 

Kommunedirektøren gjentar deretter hva fylkesmannen mener, og vi finner derfor ikke noe poeng i å 
kommentere disse punktene ytterligere, annet enn å vise til kommentarene foran. 

1. bidra til økt privatisering i strandsone. 
2. ikke i tråd med de Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen. 
3. På denne måten er ikke tiltaket i tråd med kommuneplanens intensjon om å samlokalisere 

tiltak for å hindre spredt nedbygging av strandsonen. 
4. Det er videre enn viss fare for at saken vil skape presedens for lignende saker i fremtiden. 
5. Det er i reguleringsplanen Dragsens øst regulert eget område til småbåthavn, ca. 380 meter 

fra omsøkt tiltak osv. 
 

5 Andre forhold som vi mener er viktige å rett oppmerksom på. 

5.1 Forskjellsbehandling ved behandling av dispensasjonssøknader. 

Vi har kunnet observere at det er ulik praksis og vekting av argumenter i en del saker, som for 
oss resulterer i at vi ikke har fått en rettferdig vurdering, sammenlignet med andre 
«likeverdige» saker, og dermed har falt uheldig ut.   

Vi opplever derfor avslaget som galt i forhold til andre likeverdige eller svakere stilte saker. 

Vi konstatere også at myndigheten i vår sak, har vært Formannskapet og ikke Hovedutvalget 
for allmenne- og tekniske tjenester, som normalt har behandlet denne type 
dispensasjonssaker (i 2019). 

En skulle tro, etter gjennomgang av fjorårets saker, at det var hovedutvalget som hadde mest 
erfaring og var best skikket til å treffe «likeverdige og rettferdige» vedtak i denne type saker.  

Mens Formannskapet i 2019 behandlet 2 saker av lignende karakter, har Hovedutvalget 
behandlet et stort antall saker vedrørende dispensasjon, deriblant flere saker med klare 
paralleller til vår sak. 

Ved gjennomgang av fjorårets saker har vi funnet at vurderinger og argumenter til fordel for 
en sak, er avvist eller ikke tillagt vekt i behandlingen av vår søknad. Vi mener at en slik 
divergerende vurdering har resultert i et vedtak i disfavør av vår sak, og har ført til en klar 
forskjellsbehandling.  

Vi henviser til noen saker fra 2019 hvor dispensasjon er innvilget, og som har klare parallelle 

til, -eller hvor vår sak «stiller sterkere».  

I denne omgang nøyer vi oss med å henvise til Sak 25/19, 26/19, 79/19 og 123/19, så får rette 

myndighet bedømme. 
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Vi håper at dette, som vi ser på som en klar forskjellsbehandling, blir sett på og vurdert ved 

behandlingen av vår klage på vedtaket i formannskapet den 19.mars 2020. 

5.2 Justering av formålsgrenser/byggegrense i sjø for å unngå forskjellsbehandling på 

Dragsneset. 

På vegne av alle 15 hjemmelshavere på Dragsnes hytteområder, har vi den 27. mars 
2020 rettet en henvendelse til Frøya kommune med anmodning/søknad om å justere 
formålsgrensen og byggegrenser i sjø utenfor de arealer som i reguleringsplanen er 
avsatt til naust/ sjøhus. Slik at en blir likestilt med de andre områdene på Dragsneset 
med tilsvarende funksjoner i sjøfronten foran naust og brygger. 

Og ikke minst at det da ikke er nødvendig å søke om dispensasjon for å legge ut 
båten! 

Vi betrakter dette forholdet som en klar forskjellsbehandling. Vedlagt kartblad som 
viser situasjonen i dag. 

 

Egil Orseth/970 17 805 

Gamleveien 6F, 1423 Ski 

 



Formannskapssak  65/20, Gnr. 57/37 Dragsnes, vedlegg til klage på vedtak. 

 

Hytte og sjøhus tett på hverandre, og området mellom og rundt utgjør en naturlig del gårdstunet til 

hytta. Det er helt uvanlig for allmennheten å søke rekreasjon i dette området. 

Kaifront og gangvei langs naustvegg, nytt høsten 2019.  Gangbro/ kai til høyre rives. Ny gangbro 

kommer i forlengelse av sidegangvei. Nye lundbruer kommer til venstre for den nye gangbroa. Hytte i 

bakgrunnen. 



 

Det kan være utfordrende å legge ut båt på bøye, spesielt når det er vind. Det ligger et faremoment i 

å entre robåten som er ganske ustabil. En må være konsentrert for ikke å falle eller stupe på sjøen. 

Lettere for ungdommen. Robåt som ferge for ilandstigning.

 



 

Her er fanglina blitt kuttet, sannsynligvis et uhell pga. den trange passasjen for å komme seg forbi.  

 
Forholdene ved lav lav vannstand. Landgang/kai trenger renovering/fornyelse. Noen fundamenter 

går i oppløsning og trevrket er angrepet av råte og børstemark. 



 

Søkers båter på svai og utlegg, nabo (grunneiers) båt skimtes til venstre. Trangt å komme ut bak 

søkers båt, spesielt når vinden er sør og øst (nå er den vestlig). Landfeste av tau i venstre billedkant. 

Holmen danner en bukt sammen med landet i forkant. Ved «langfredagfjære» er det nesten tørt der. 

 

Flytebryggen planlagt bak båt på svai. Søkers utleggsbøye midt i bildet. Ikke mye vann igjen her! 



 

Oversiktsbilde fra Olberget. Her er det store områder til boltreplass for allmennheten. 

  

Flytebryggen planlagt utenfor den høyre delen av skjæret Mørk flekk utenfor lundbru. Båt der i dag. 



 

Historisk bilde fra 2008 

 

Noen av flytebryggene på Dragsneset. 



























 

 

Til Frøya kommune      Ski den 27. mars 2020 

postmottak@froya.kommune.no      

Attn.: Teknisk/Plan og bygg  

 

Søknad om justering av formålsgrenser ved revisjon av kommeplanens arealdel 

eller tidligere. 

Det henvises til vedlagte utsnitt av kartblad, hvor vi har tegnet inn et forslag til byggegrenser 

i sjø for Dragsnes hytteområde: «Byggegrenser i sjø Dragsnes Gnr 57 Bnr 1. jpg» 

Det er et sterkt ønske fra alle oppsitter, som omfattes av reguleringsplan for Dragsnes 

hytteområde, at det settes en byggegrensen i sjø utenfor arealene som er regulert til 

sjøformål naust/sjøhus.  

Vi er av den oppfatning at Frøya kommunen burde tatt initiativ til å sette av byggegrenser i 

sjø ved utarbeidelsen av kommuneplanen, eller den gang byggegrense i flomålet ble innført. 

Da reguleringsplanen ble vedtatt var det ingen byggegrense mot sjø, og ingen av oss var 

oppmerksom på at det ble innført en slik grense. 

I alle andre områdene på Dragsnes, som er bruke til lignende formål, er det avsatt en 

byggegrense i sjø. Vi finner det derfor urimelig at vårt område som er det eldste regulerte 

området på Dragsnes, ikke har fått en tilsvarende grense, og ber derfor om at dette 

forholdet blir korrigert så snart som mulig. 

I prinsippet er det i dag ikke lovlig å ha en båt liggende på svai eller utlegg utenfor sjøhusene 

våre, uten å ha fått innvilget dispensasjon fra Plan og bygningsloven og KPA. Hvis det ikke er 

tillatt med båt i sjøen utenfor et område regulert til formålet så er vel hele poenget med 

sjøhus falt bort. 

Vi ber om at det blir praktisert «likhet for loven» slik at vi lovlig kan legge ut båtene vår, som 

på resten av Dragsnes, og at en får overensstemmelse med de faktiske forholdene. 

På vegne av alle oppsitter: Gnr57, Bnr. 1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 og 

44. 

Vi ser fram til en snarlig respons på vår henvendelse. 

Med vennlig hilsen 

Egil Orseth, 970 17 805, 

Gamleveien 6F, 1423 Ski 

Vedlegg (1) kartblad «Byggegrenser i sjø Dragsnes Gnr 57 Bnr 1. jpg» 

 









Fra: Egil Arnfinn Orseth [egorz@online.no] 
Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 
Kopi:  
Sendt: 06.04.2020 18:40:37 
Emne: Klage på vedtak i formannskapsak 65/20 Gnr. 57/37 
Vedlegg: Klage på vedtak i Frøya formannskap den 23 mars 2020.docx; Foto vedlegg 
klage på vedtak 1.docx; Klage vedlegg byggegrense i sjø Dragsnes.JPG; Plankart 
Dragsnes hytteområde.pdf; Reguleringsbestemmelser_reguleringsplan DRAGSNES 
57_1.pdf; Situasjonsplan illustrasjon av Tiltak.pdf; Søknad justere byggegrenser i sjø 
Dragsnes Gnr57 Bnr1-44.JPG; Søknad justering formålsgrense revisjon KPA.docx; 
Tegning_Naust og brygge dagens situasjon 2020_2.pdf; Tegning_Naust og brygge ferdig 
tiltak i forhold dagens situasjon 2020_3.pdf; Tegning_Naust og brygge ferdig utbygd 

2020_1.pdf 

Hei oversender klage på vedtak om avslag på dispensasjon angående sak 65/20 
Dispensasjon flytebrygge Gnr. 57/37, i Frøya formannskap. 
  
Vedlegg 
  

Med vennlig hilsen 
Egil Orseth/970 17 805 
  



 

Postadresse Telefon Bankgiro  

7260 Sistranda 72 46 32 00 4312.15.29999  

 
 

 

 

Egil Arnfinn Orseth 

 
 

  

   

 
 

 

Deres ref. Vår ref. Arkivsaksnr. Arkivkode Sted, dato 

 ESSK/2870 19/1929 GNR 57/37      Sistranda, 24.03.2020 

 

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - GNR 57 BNR 37 

DISPENSASJON - FLYTEBRYGGE M.M. - DRAGSNES  
 

 

Formannskapet behandlet i møte 19.03.2020 sak 65/20. Følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Formannskapet gir ikke dispensasjon fra formål i KPA og pbl. § 1-8 for oppføring av 

flytebrygge med landgang, på gnr. 57, bnr. 37, som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vilkårene for å gi dispensasjon 

er ikke oppfylt, jfr. § 19-2. 

3. Det bes om at tiltaket innarbeides i en reguleringsendring. 

 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse, jfr. Forvaltningsloven §28. En 

eventuell klage må fremsettes skriftlig innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er 

kommet frem til vedkommende part, jfr. Forvaltningsloven §29. Klageinstans er Fylkesmannen i 

Trøndelag, klagen oversendes Frøya kommune for saksforberedelser. 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

Espen Skagen 

Fagleder planavdelingen 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ingen signatur 
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FRØYA KOMMUNE 

Samlet saksframstilling   
Saksbehandler: 

Espen Skagen 

Arkivkode:  

GNR 57/37 

Arkivsaksnr: 

19/1929 

    Gradering:  

  

 

Behandling: 

16/20 Formannskapet 21.01.2020 

53/20 Formannskapet 03.03.2020 

65/20 Formannskapet 19.03.2020 

 

SAMLET SAKSFREMSTILLING - GNR 57 BNR 37 BYGGESAK  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2020 sak 65/20 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 19.03.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Sp: 

 

1. Formannskapet gir dispensasjon fra formål i KPA og pbl. § 1-8 for oppføring av flytebrygge med landgang, 

på  

    gnr. 57, bnr. 37, som omsøkt.  

2. Omsøkt tiltak vil bedre tilgangen for allmenn ferdsel ved å gi dispensasjon. Tiltaket vil også forskjønne  

    området.  

3. Tiltaket ses på som en forbedring av eksisterende brygge.4. Etter en samlet vurdering anses fordelen ved å gi 

dispensasjon klart større enn ulempen. 

 

Falt med 2 mot 5 stemmer avgitt av H, Ap, Vog R. 

                    

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av H, V, Ap og R: 

 

Tilleggspunkt i Kommunesdirektørens forslag: 

 

Pkt. 3: Det bes om at tiltaket innarbeides i en reguleringsendring. 

 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer avgitt av Sp. 

 

Vedtak: 

1. Formannskapet gir ikke dispensasjon fra formål i KPA og pbl. § 1-8 for oppføring av flytebrygge med  

    landgang, på gnr. 57, bnr. 37, som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vilkårene for å gidispensasjon er ikke oppfylt, 

jfr.  

    § 19-2. 

3: Det bes om at tiltaket innarbeides i en reguleringsendring. 

 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.03.2020 sak 53/20 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 03.03.20: 
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Rep. Arvid Hammernes ba om vurdering av sin habilitet da han har vært med å utarbeide reguleringplanen i 

området. 

Rep. Arvid Hammernes ble enstemmig vedtatt habil. 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.01.2020 sak 16/20 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 21.01.20: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saken sendes tilbake til rådmann for å svare ut nye opplysninger som er kommet fram i ettertid. Det ønskes 

også en befaring.  

 

Vedtak: 

Saken sendes tilbake til rådmann for å svare ut nye opplysninger som er kommet fram i ettertid. Det 

ønskes også en befaring.  

 

Enstemmig. 

 

 

Innstilling: 

1. Formannskapet gir ikke dispensasjon fra formål i KPA og pbl. § 1-8 for oppføring av flytebrygge 

med landgang, på gnr. 57, bnr. 37, som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vilkårene for å gi dispensasjon er ikke 

oppfylt, jfr. § 19-2. 

 

Utredning: 

Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon  

2. Tilleggsoppslyninger ang ny vurdering av dispensasjonssøknad  

3. Brev til ordfører  

4. Brev til formannskap  

5. Tegninger naust  

6. Kart/plantegninger  

7. Reguleringsbestemmelser i tilknyttning til reguleringsplan (bestemmelser og 

planbeskrivelse) 

 
Saksopplysninger:   

Egil Orseth ønsker føre opp tiltak i strandsonen og i sjøen. Detaljert vil dette bestå av en gangbro på 

ca. 15 meter lengde og 1,8 meter bredde. Gangbroen vil knytte seg til flytebrygge på 6x2,5 meter. 

Tiltaket vil erstatte kai som er på eiendommen i dag. 
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I behandling av sak 53/20 den 03.03.2020 ble det i formannskapet stilt spørsmål om behandlingen i 

byggesakene rundt de andre flytebryggene i området.  

Dette var informasjon som Kommunedirektøren ikke kunne svare på under møtet. Saken ble sendt 

tilbake til administrasjonen for å undersøke hvordan de andre flytebryggene er håndtert. 

 

Kommunedirektøren har gjort søk i kommunens arkiver og gjennomført samtaler med brukerne av 

flytebryggene. Dette er hva Kommunedirektøren har avdekket: 

Flytebrygge eid av Torbjørn Skarshaug: 

Oppført: ca. 1980 – 1990 

Status: Ikke omsøkt/ulovlig tiltak 

Flytebrygge eid av Øystein Tømmervåg: 

Oppført: ca. 1990 

Status: Ikke omsøkt/ulovlig tiltak 

Flytebrygge eid av Arild Skarshaug: 

Oppført: 2007 

Status: Ikke omsøkt/ulovlig tiltak 
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Flytebrygge eid av Ann-Inger Stokkvik Døhl: 

Oppført: 2008 

Status: Ikke omsøkt/ulovlig tiltak 

Som Kommunedirektøren har avdekket er det ikke godkjenning på noen av flytebryggene som 

ligger på gnr. 57 bnr. 1 Dragsneset. 

Kommunedirektøren vil informere om at at man ikke behandlet søknader om flytebrygge i 

administrasjonen før 1985. Det vil si, at selv om det ikke foreligger godkjenning fra kommunen i 

denne tidsperioden er det ikke det samme som at kommunen ikke har tillatt å etablere flytebrygge. 

Man må dermed anta at flytebrygger før 1985 har godkjenning fra kommunen.  

Det har før behandling 21.01.2020 kommet opplysninger som kan påvirke utfall i saken. Saken ble 

derfor sendt tilbake til administrasjonen for å kunne svare ut merknadene som kom inn 19.01.2020. 

Administrasjonen har også mottatt henvendelser fra søker i ettertid, som også vedlegges som bilag 

til behandlingen, disse vil også behandles. 

Under her vil Kommunedirektøren besvare de merknadene som kom inn 19.01.2020: 

1. Under «Saksopplysninger» på side 1 står det at tiltaket vil erstatte en flytebrygge som er på 

eiendommen. Det er feil, det er ingen flytebrygge på eiendommen. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Det medfører riktighet at det ikke er en flytebrygge på eiendommen. Det er i dag en kai/gangbro 

som står parallelt med naustet.» 

2. Fylkesmannens merknader: 

2.1. Fylkesmannen bruker uttrykk som «Veldig omfattende» og «Sitt store omfang» Dette gir et 

misvisende inntrykk som om at det var et stort prosjekt som skulle reise seg i fjæra. Mens 

det i realiteten er snakk om en liten og smekker konstruksjon som er kostnadsberegnet til kr. 

42 000, inklusiv en liten prefabrikert flytebrygge (den minste som Kongsvoll Plast leverer) 

og landgang fra samme fabrikk. Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot 

søknaden 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Kommunen bør avstå å kommentere Fylkesmannens vurderinger, men da deler av grunnlaget for 

utfallet i saken baserer seg på sektormyndighetenes utkallelse gjør Kommunedirektøren likevel 

dette: Det er av Kommunedirektørens vurdering at en flytebrygge på 6x2,5 meter i seg selv ikke er 

særlig omfattende, men med tanke på at det i tillegg skal komme en landgang på 15 meter, så 

stiller Kommunedirektøren seg bak denne beskrivelsen.» 

2.2 Fylkesmannen sier videre «at tiltaket med sitt store omfang vil bidra til økt privatisering av 

område og begrense allmenhetens tilgang til strandsonen» Dette er etter en direkte 

feilvurdering, da det er det sikk motsatte som skjer. Fordi hele tiltaket er planlagt bygget 

foran naustet og den eksisterende kaia (som vist på vedlegg) vil bli revet, slik at en større 

del av strandsonen enn før tiltaket vil bli tilgjengelig. Tiltaket vil med andre ord øke 

allmenhetens tilgang til strandsonen. Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot 

søknaden. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Alle tiltak som er planlagt brukt for enkeltpersoner eller en gruppe vil i realiteten bidra til 

privatisering. Selv om tiltaket selv, ikke fysisk, vil bidra til at adgangen til sjøen blir begrenset, vil 
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et privat tiltak privatisere området rundt, noe som gjør at terskelen for å bruke strandsonen som 

rekreasjonsområde betydelig høyere.» 

2.3 Fylkesmannen sier at en tillatelse til dette prosjektet vil kunne danne presedens der en kan 

forvente lignende søknader i framtiden. Dette stemmer ikke med virkeligheten, da det per i 

dag er 11 elleve flytebrygger i grenda Dragsnes. Jeg og min hyttenabo, som i fellesskap står 

bak dette tiltaket, er faktisk de eneste i hele grenda som ikke har tilgang til en flytebrygge. 

Vi bør faktisk kunne påberope oss presedens for at søknaden vår blir godkjent. 

Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Selv om det er flere flytebrygger i området i dag, kan saken skape presedens i fremtiden, da det 

er flere ledige tomter i området som ikke er bebygd.» 

2.4 Fylkesmannen mener at reguleringsplanens pkt. 4.8 vedrørende den enkelte hytteeiers rett til 

sjøhustomt og båtplass, ikke finnes. At fylkesmannen insinuerer at jeg har diktet opp dette 

er direkte sårende. Jeg har i forbindelsen med søknaden oversendt en kopi av denne delen 

av reguleringsplanen til Frøya kommune, att. Espen Skagen. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Kommunen kan etter flere oppslag ikke finne disse bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan. 

Kommunedirektøren vurderer det slik at den «bestemmelsen» som søker referer til er en del av det 

vi i dag ville omtalt som en «planbeskrivelse». Dette er ikke det samme som en 

reguleringsbestemmelse, og skal heller ikke tilsvarende vekt i en vurdering av momentene i saken. 

I tillegg ligger tiltaket utenfor reguleringsplanens planavgrensning» 

En vil her komme med kommentar til merknaden mottatt av saksbehandler mottatt 02.02.2020. 

Søker skriver:  

Hei. 

Vi mener at det har vært noen feil og uklarheter forut i denne saken, kanskje litt mangelfull 

dokumentasjon også. Men vi er tilfreds med at det vil bli foretatt en ny vurdering på bakgrunn av 

nye momenter. 

Og vi vil på denne måten, for at ting skal være tydelige og presiser, gjenta og utdype noen av våre 

anmerkninger og vurderinger, samt vedlegge nye tegninger og plankart etc. med forbedret kvalitet 

og informasjon. 

Angående: 

1. «e-post til ordfører». vi mener at e-post til ordfører Kristin Strømskag, 20.01.20 

«Vedrørende formannskapsak nr. 16/20» er relevant for vurderingen, og bør vedlegges 

saksdokumentene. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«E-post er vedlagt, merknadene er svart ut ovenfor.» 

2. «e-post til formannskapets medlemmer». Det samme bør e-post til formannskapets 

medlemmer 21.01.20, «Sak 16/20 Dispensasjon fra byggegrense i strandsonen» bli. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Vurderinger av momenter i saken vil bli vurdert under «Kommunedirektørens vurdering». 
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3. Feil søknad! Det var feil søknad, nemlig «Søknad om godkjenning av tiltak i forbindelse 

med vedlikehold og nye etc …04.08.19» som har vært gjenstand for behandling, og ikke vår 

«Søknad om dispensasjon fra byggegrense …… 24.09.19». Vi vil be om at den «riktige» 

søknaden blir vurdert. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Kommunedirektøren beklager at det lå med feil søknad i behandlingen i saken. Dette er rettet 

opp ved ny behandling.» 

4. Felles småbåthavn! Å bruke en felles småbåthavn, et eller annet sted på Frøya, er helt 

urealistisk for begge brukere som alternativ til flytebrygge front av naust/sjøhus. Vi drar 

opp båtene når vi ikke bruker hytta, og har motorer og sjøredskaper mm oppbevart i naustet. 

Å ha en robåt/ småbåt liggende i en småbåthavn, langt unna, ubevoktet uten tilsyn er ikke 

mulig. Vi bruker hyttene til alle årstider i all slags vær og vind. Å måtte flytte båt fra en 

småbåthavn, over åpne strekninger til naustet, vil i enkelte tilfelle være (umulig) og 

risikabelt for liv og helse. Det samme gjelder hvis en skulle hente/levere sjøredskap/fangst 

fra naustet. En ville også være avhengig av transport mellom småbåthavn og hytta. Og hva 

med de gangene en ikke har med bil? Dette og en rekke andre praktiske forhold gjøre det 

umulig for oss å kunne leve med en slik løsning. 

 

At Frøya kommune, gjennom kommuneplanen, ønsker å legger til rette for flere 

småbåthavner er prisverdig, men vi tror ikke at intensjonen har vært å tvinge brukere av 

allerede eksisterende naust/sjøhus i spredt bebyggelse, over til disse stedene. Her må det 

være rom for individuelle vurderinger. 

 

Dessuten er det i reguleringsplanen for «Dragsnes Gnr. 57 Bnr.1» avsatt to områder for 

sjøhustomter og sjøhus. Det er en forståelse for at også området utenfor i strandsonen i 

tilknytning til sjøhusene kan benyttes til sjørelaterte formål. Dette er da også realiteten i dag, 

og bør være helt i tråd med intensjonen i kommuneplanen (samle bebyggelse og anlegg). At 

det i etterkant av reguleringsplanen ble vedtatt å sette en byggegrense i strandsonen, bør 

etter vårt syn ikke være et hinder for at vi får adgang til å benytte området utenfor naustet. 

Vi mener derfor at et avslag på dispensasjonssøknaden, begrunnet med at kommuneplanen 

har avsatt visse områder til småbåthavner, ikke er god nok grunn. Området avsatt til dette 

formålet på «Dragsnes hytteområde», kan vel like gjerne defineres som småbåthavn. 

Det henvises til vedlagte plankart. 

Kommunedirektørens kommentarer:  

«Det er kommunens intensjon å samlokalisere småbåtanlegg o.l. Dette gjøres for å hindre spredt 

utbygging i strandsonen. Det at man har en brygge eller et naust gir en ikke en rettighet på å få 

legge ut en flytebrygge. Har man ett naust, så er det fra kommunen definert som at båt skal 

oppbevares i naust. Videre så er det regulert småbåthavn ca. 380 meter fra tiltaket. Et området 

regulert til naust/sjøhus er ikke det samme som småbåthavn» 

5. Reguleringsplanens rett til båtplass bestrides. Rådmann og Fylkesmann 

bestrider/underkjenner at det finns et punkt 4.8 i reguleringsplanen, hvor hver hytte gis rett 

til en båtplass. De anerkjenner kun REGULERINGSBESTEMMESEN § 1 til §11, side 1 

og 2, og at bestemmelsene i RGULERINGSPLANEN ikke eksisterer med begrunnelse i at 

de ikke er å finne i de respektive arkiver. 

Vi bemerke at det et to hytter som i denne omgang skal benytte en eventuelt flytebrygge. 
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Se vedlegg: REGULERNGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL 

REGULERINGSPLAN FOR «DRAGSNES» GNR. 57 BNR. 1. 

Vi mener at punkt 4.8 i reguleringsplanen fortsatt er gyldig, og vedlegger det vi mener er 

hele dokumenter og overlater til Formannskapet å vurdere innholdet. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Kommunen mener det er to forhold som må vektlegges her: 

1. Bestemmelsen som det refereres til ikke reguleringsbestemmeslsene i planen, men 

planbeskrivelsen. 

2. Området det søkes dispensasjon fra, omfattes ikke av reguleringsplanen, da den ligger utenfor 

reguleringsplanens avgrensning.» 

 

6. Påstand om økt privatisering av strandsonen. Rådmann og Fylkesmann begrunner avslag 

med at det vil føre til økt privatisering. Dette mener vi er direkte feil, da det omsøkte tiltaket 

tvert imot fører til redusert privatisering, ved at et en del området åpnes opp når 

eksisterende kai/gangbro rives (markert med sort på vedlagte plantegning). 

Tiltaket er plassert i forlengelsen av området foran naustet, (markert med rødt på 

plantegning), hvor strandsonen allerede er båndlagt med anlegg, (lundbruer og kaifront på 

sjøhus). Dessuten vil en del av sjøområdet vet for naustet bli «frigitt» (til grunneiers glede) 

når tiltaksøkers båter flyttes flytebryggen. 

Hvis en kan si at den nye gangveien erstatter den gamle (omtrent like store), så er det 

egentlig bare selve flytebryggen som er et nytt element. 

Vi mener at tiltaket vil føre til redusert privatisering. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Viser til svar på merknad 2.2 av brev datert 19.01.2020.» 

7. Plan og bygningsloven versus Friluftsloven. Her bør det, etter vår mening, også gjøres en 

vurdering opp mot «Lov om friluftslivet» Rent generelt kan det sies at reguleringsområdet 

bærer preg av privatisering. Ca. 300m før området, hvor veien blir privat, møter man et skilt 

med «privat vei, ingen snuplass»! Selve reguleringsområdet «Dragsnes hytteområde» er 

stengt med bom, som er låst når ingen er tilstede i hyttene. Langs hele grensen, og et godt 

stykke ut i fjæremålet, går det sauegjerder. 

Når det gjelder det omsøkte tiltaket, er det mulig å si at det kan oppfattes som en del av 

gårdsrommet til hytta, som ligger 5-6 meter fra naustveggen. Ifølge «friluftsloven» gis 

eier/bruker sterke rettigheter med hensynet på privatlivets fred og allmennhetens adgang til 

området, og om å vise tilbørlig hensyn. 

Vi mener det også er på sin plass å vurdere tiltaket ut fra «Friluftslovens bestemmelser», 

om hvorvidt «tiltaket fører til ytterligere privatiserer av strandsonen» er relevant med hensyn 

til allmennhetens interesser, -når området allerede er privatisert? 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Vurderingen som skal foretas i denne saken omhandler hvorvidt bestemmelsen det søkes 

dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt eller ei. Og om det foreligger en klar overvekt av 

fordeler. Dette med hjemmel i pbl. § 19.1 jfr. § 19.2 andre ledd. Det synes ikke relevant å trekke 

friluftsloven inn i behandling av dispensasjon i en byggesak» 

8. Stort omfang, veldig omfattende? Fylkesmannen begrunner også sitt råd om avslag på at 

tiltaket er veldig stort og omfattende. Nå er ikke vi av samme oppfatning, og som vi har vist 

ovenfor er i prinsippet det eneste nye bygningselementet selve flytebryggen. At sjøområdet 
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utenfor naustet er utfordrende med hensyn på flytebrygge, er vi ikke særlig happy med, men 

etter mange vurdering er vi kommet fram til dette vi mener er den beste løsningen for et 

sikkert, og langt mer universelt utformet og tilrettelagt båtliv. 

Vi mener at tiltaket ikke er vesentlig større enn dagens situasjon, da det i prinsippet bare er 

selve flytebryggen som tilkommer som et nytt element. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Dette er svart ut tidligere.» 

9. Danne/påberope presedens. Fylkesmannen mener at tiltaket vil danne presedens for flere 

framtidige søknader. En slik argumentasjon kan i dette tilfelles snus tvert om, ved at vi 

påberoper oss presedens, siden det allerede er 11 flytebrygger i Dragsnes-grenda, og at vi 

som de eneste i området, ikke har tilgang til en flytebrygge bør behandles likeverdig. 

Tiltakssøker har forståelse for at Frøya kommune vil søke å begrense områder med anlegg i 

strandsonen. Men her er det snakk om å videreutvikle et område, som for mange år siden er 

regulert til fritidshus, sjø og sjørelatert bygg og aktiviteter, hvor så å si hele 

reguleringsområdet ligger innenfor «Plan og bygningslovens» definisjon av strandsonen. 

Kommunedirekørens kommentar:  

«Dette er svart ut tidligere.» 

10. Fylkeskommunen kommentar. Fylkeskommunen mener at området framstår som privatisert 

og at tiltaket ikke vil endre dagens situasjon vesentlig. 

Vår oppfatning av fylkeskommunens vurdering er derfor at tiltaket ikke er i strider med 

formålet til loven. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Dersom tiltaket ikke er i strid med formålet i loven er det ikke behov for en 

dispensasjonsbehandling. Kommunen har vurdert at tiltaket er i strid med formålet i loven, og at 

denne blir vesentlig tilsidesatt.» 

11. Vi er uenig med Fylkesmann og Rådmann sin begrunnelser for å avslå søknad om 

dispensasjon, med at tiltaket vil føre til økt privatisering i strandsonen. 

Vi mener derimot at privatiseringen av strandsonen vil bli redusert, i og med at én 

konstruksjon (Kai/gangvei) vil bli fjernet fra strandsonen, og ingen nye konstruksjoner 

kommer i tillegg hvor strandsonen ikke allerede er bebygd. Se pkt. 6 ovenfor. 

Statens planretningslinjer skiller mellom pressområder eller ikke innad i kommunene, med 

hensyn på vurdering av hvor restriktiv en skal være med dispensasjoner. Dragsnes 

hytteområde kan vel neppe sies å være i kategori pressområde. 

 

Planretningslinjenes ønske om felles brygge og naust er oppfylt. Naustet er felles for 2 

eiendommer (naust er delt lang mønet i to like store deler, flytebryggen vil også bli felles.) 

Med hensyn på allmennhetens tilgang til området har vi påvist at den blir mer tilgjengelig 

etter tiltaket enn før tiltaket, og slik sett i tråd med Planretningslinjene, og ikke i strid med 

dem, slik det hevdes! Tiltaket ligger på et areal som i reguleringsplanen er avsatt til 

formålet. Innenfor reguleringsområdet er det også avsatt et betydelig område som friareal 

med tilgang til både sjø og land. Her er det rikelig plass for allmennheten. Og skulle 

allmennheten ha behov for å gå i land på brygga, er det vel innen som nektet dem det. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Det er uklart for kommunen hvilke retningslinjer det refereres til, men Frøya kommune er 



9 av 15 

generelt vurdert som et området der det er stort byggepress i strandsonen. Dette gjelder også 

Dragsneset.» 

12. Vår oppfatning av tiltaket i forhold til Pbl.. § 19-2. Dispensasjonsvedtaket. 

Sitat §19-2: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt». 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling §1-1. Lovens formål. 

Angående hensynene bak lovens formålsparagraf 

Vi kan ikke se at tiltaket vil vesentlig tilsidesette noen av hensynene som er relevante i 

lovens formålsparagraf, men tvert om, er tiltaket i tråd med flere punkter i lovens 

formålsparagraf. 

Angående hensynene bak bestemmelsene. 

Bestemmelsen vi søker dispensasjon fra, er §1-8, Forbud mot tiltak mv. langs sjø og 

vassdrag. 

De «Statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø» sier at 

følgende retningslinjer legges til grunn: 

-Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål 

som for eksempel, friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, 

fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. 

Vår vurdering av betydningen av de enkelte formål er at for: 

«Friluftsliv», først og fremt ha stor positiv betydning for oss som skal bruke tiltaket, for 

fritidsfiske, generell bruk av båt og sjøsport mv. 

«Naturvern» ingen spesiell betydning, utover fiskeplass for hegre, hvileplass for måse og 

annen sjøfugl mv., og en sjelden gang solplass for sel. (Observasjoner på naboens 

flytebrygge). 

«Naturmangfold» Ingen, utenom som ovenfor. 

«Kulturminner», det er ingen kjente kulturminner knyttet til stedet for tiltaket. 

«Kulturmiljø», en dominerende del av kulturmiljøet i strandsonen på Dragsneset i dag er 

naust, sjøhus, brygger, kai og flytebrygger. Tiltaket vil slik sett komplettere, og passe godt 

inn i det eksisterende kulturmiljøet. 

«Landskap», medfører ingen inngrep i landskapet. Det er selvfølgelig en viss konstruksjon, 

men ingen ting som ikke naturlig hører til i kulturlandskapet. 

«Fiskerinæring», det er ingen fiskerinæring på stedet. Det er dessuten svært lite egnet for et 

slikt formål. 

«Havbruk», totalt uegnet for formålet. Hele Dragsnes-bukta er full av fløer og holmer, og 

knapt noe sted på hele området som er dypere enn 5 meter. 

«Annen samfunnsmessig betydning», når det gjelder tilgjengelighet til sjø for allmennheten 

vil den bli større, ikke mindre med tiltaket, som redegjort for (pkt. -6) i dette dokumentet. 

(Nå kan det vel også tillegges at allmennheten dessverre har vært ganske fraværende . 

Allmennheten på Dragsnes hytteområde har til nå bare utgjort de som «tilhører» stedet, eller 

deres gjester.) 

Kommunedirektørens kommentar:  

«For vurdering etter pbl. § 19-2 annet ledd, se «Kommunedirektørens vurdering»». 

13. Fra Statens retningslinjers avsnitt 6.2 (som gjelder for Frøya kommune), vil vi henvise til et 

meget relevant punkt for søknaden vår: «Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate 

oppføring av naust og brygge skal også tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-

metersbeltet. Disse hensynene må veies opp mot hensynet til de allmenne interesser som er 
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angitt foran, og mulighetene for felles brygger og naust bør også vurderes.» (Med 

Planretningslinjens begrep «brygge» må her vel forstås kai/flytebrygge etc. for utlegg av 

båt, og ikke brygge i betydningen av et hus). 

Vi mener, på bakgrunn som redegjort ovenfor, at ingen av hensynene bak lovens 

formålsparagraf, eller hensynene bak bestemmelsene i loven blir vesentlig tilsidesatt ved å 

innvilge en dispensasjon. 

Når det gjelder i lovens §19-2 Dispensasjonsvedtaket, om at krav til at «fordelene med å gi 

dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering», henviser vi til 

redegjøring i «Søknad om dispensasjon», men kan i stikkords form her nevne: 

-Sikkerhet for liv og helse. 

-Tilgjengelighet forbrukere og bevegelseshemmede. 

-Aktivum bor barn og unge (Krabbefiske, bading mv.) 

-Bifall fra stedets grunneiere, som ser fram til en uhindret ferdsel for sine båter. (Dagen 

løsning med båter på svai og dragertau er til hinder).  

Vi mener med dette at alle i lovens bestemmelser er oppfylt i nødvendig grad til at 

dispensasjon kan innvilges. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Kommunen forstår ikke begrepet «brygge» som kai/flytebrygge etc. Dersom dette skal være et 

moment som skal tillegges vekt (fritidsfiske) så må bruken være til fritidsfiske, ikke privat 

flytebrygge. Videre vurdering i Kommunedirektøren vurdering» 

14. Avslutningsvis, til ettertanke, vil vi påpeke at hvis kommunen skal håndheve et påbud om at 

alle småbåter skal samles i egne småbåthavner, så synes vi det er meget urimelig. Det vil 

praksis bety at det er innført et byggeforbud mot naust og (flyte)brygger i Frøya kommune, 

utenom småbåthavnene. Slik som i tilfelle med vår søknad. Vi (og andre) er også avhengig 

av å ha et naust i småbåthavnen. Er det da slik at kommunen vil innløse våre naust og stille 

nye naust til disposisjon i småbåthavnen? 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Det finnes egne områder avsatt til naust/sjøhus og småbåthavn. I områder der det i sjø er avsatt 

til småbåthavn, er det på land som regel avsatt til et byggeformål. Dette kan være «annen 

bebyggelse og anlegg», «næring», «naust/sjøhus» osv. Det er ikke slik at når et område er avsatt 

til naust så har man automatisk rettighet til flytebrygge. Det å skulle kreve at kommunen skal 

innløse naust og stille nye tomter i en småbåthavn, på bakgrunn av at det i reguleringsplanen ikke 

er regulert området for flytebrygge,r er urimelig krav og er ikke relevant i en dispensasjonssak.»  

Merknader: 

Tiltaket er nabovarslet jfr. PBL § 21-3. Søknaden er forelagt sektormyndigheter jfr. pbl. § 21-5. Det 

er følgende merknader til saken: 

  Merknad Kommentar fra rådmann 

Fylkesmannen 

09.12.2019 

Innledningsvis ønsker vi å råde 

kommunen til å følge intensjonen 

i kommuneplan om å samle 

denne type anlegg til felles 

småbåtanlegg. 

Tiltaket er veldig omfattende og 

vil gi et helt annet inntrykk av 

anlegget rundt naustet/sjøhuset 

Tatt til etterretning 
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enn hva som er tilfelle i dag. 

Tiltaket vil med sitt store omfang 

bidra til økt privatisering av 

området, og vil begrense 

allmennhetens tilgang til 

strandsonen. I henhold til Statlige 

planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av 

strandsonen langs sjøen skal 

byggeforbudet i strandsonen i 

Frøya kommune praktiseres 

strengt. En tillatelse til dette 

tiltaket vil kunne føre til 

presedens der en vil kunne 

forvente å få flere liknende 

søknader i fremtiden. 

I reguleringsplanen er det satt av 

areal til naust, og tiltaket ligger i 

ett av disse arealene. Søker 

hevder, med henvisning til 

reguleringsplanens pkt. 4.8, at 

hver hyttetomt har rett til 

sjøhus/båtplass. Søker mener 

videre at det etter dagens 

standard er ensbetydende med 

flytebrygge. Så langt vi kan se er 

naust kun nevnt i § 2 og vi kan 

ikke se at noen av paragrafene 

har underpunkter – dvs. punkt 

4.8 finnes ikke. Om 

reguleringsplanen hadde 

inneholdt et slikt punkt hadde det 

likevel ikke vært ensbetydende 

med at hver hytte har rett på 

egen flytebrygge. 

I henhold til «Planbeskrivelse til 

kommuneplanens arealdel med 

kystsoneplan i Frøya kommune» 

(2011), ønsker kommunen flere 

felles småbåtanlegg. 

Kommuneplanen inneholder vel 

63 småbåthavner med ulik 

planstatus og størrelse. Disse er 

plassert etter en vurdering av 

hvor det er eksisterende anlegg 

og eksisterende planer. Det er 

avsatt areal i sjø. 

Med bakgrunn i dette er 

Fylkesmannens faglige råd at det 
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ikke blir gitt dispensasjon til 

tiltaket. 

Fylkeskommunen 

28.10.2019 

Vi viser til deres oversendelse 
datert 18.oktober 2019. 
Det søkes dispensasjon fra PBL § 
1-8, samt dispensasjon fra FNAFF-
formålet i 
kommuneplanens arealdel for 
etablering av flytebrygge med 
gangbro på eiendommen 
57/1. Omsøkte tiltak kommer i 
tilknytning til felles naust for 
eiendommene 57/31 og 37. 
Fylkeskommunen ønsker å minne 
om at strandsonen er gitt et 
spesielt vern gjennom en 
nasjonal bestemmelse direkte 
tatt inn i PBL §1-8 (bygge- og 
deleforbudet i 
strandsonen). Målet om å bevare 
strandsonen mest mulig urørt 
gjør at det skal mye til 
før dispensasjon kan gis. Selv om 
små flytebrygger kan fortone seg 
som relativt 
beskjedne inngrep i strandsonen, 
vil mange enkeltflytebrygger 
samlet sett medføre 
betydelige inngrep i strandsonen 
og dermed medvirke til å 
undergrave 
strandsonevernet. Ved 
samlokalisering av kai- og 
flytebryggeanlegg vil det 
redusere 
antallet inngrep i strandsonen og 
resultere i mindre privatisering av 
strandsonen. 
Området framstår som 
privatisert, og vil etter våre 
vurderinger ikke endre dagens 
situasjon vesentlig. Rent generelt 
vil vi oppfordre kommunen om å 
stille krav til at 
flytebrygger skal dekke behovet 
for flere i nærliggende område. 
Ut over dette har vi ikke 
merknader til omsøkte tiltak. 

Tatt til orientering 

Uttalelsene kan sees i sin helhet som vedlagt dokument i saken   

 

Søkers begrunnelse: 

Det ønskes en mer estetisk og enhetlig løsning med gangbro og flytebrygge som en intrigert del av 

sjøhusanlegget, hvor det vektlegges bruk av materialer og konstruksjon som vil gi et mer solid og 

varig inntrykk enn dagens kai som må rivet.  
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Søker mener tiltaket ligger innenfor planens hensyn når det kommer til ferdsel og friluft. 

Flytebryggen vil bli et aktivum for de som er glad i friluftsliv på sjøen. 

Utdrag fra søknad. Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

Rettslig utgangspunkt: 

Kommuneplanens arealdel (KPA) er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen 

skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. 

Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn 

for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen. 

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn 

fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i 

horisontalplanet ved alminnelig høyvann 

Hovedhensynet bak byggeforbudet langs sjø og vassdrag er å verne strandsonen mot byggetiltak og 

terrenginngrep for å sikre natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmennhetens interesser, 

samt å hindre at tilgjengeligheten til sjø og vassdrag reduseres. Det følger av formålsbestemmelsen i 

plan- og bygningsloven at plan og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning. Det 

skal legges vekt på langsiktige løsninger for samfunnet, likeverd og tas hensyn til barn og unges 

oppvekstmiljø samt estetisk utforming av omgivelsene. 

Det er i kommunens arealer avsatt spesifikke områder der det tillattes tiltak. For areal i sjøen for 

omsøkte tiltak er det kun tillatt med tiltak tilknyttet akvakultur. Bestemmelsenes formål er å hindre 

enkeltvis tiltak langs sjøen og tiltak som bidrar til privatisering.  



14 av 15 

 

Vurdering av naturmangfoldloven 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 

12 (jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket 

vil ikke true arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, 

marint beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 

12 er vurdert. 

Kommunedirektørens vurdering 

Områdene på land er regulert, mens områdene i sjø inngår i kommuneplanens arealdel (KPA) Det 

er KPAs kombinasjonsformål i sjø det søkes dispensasjon fra. Planformålet FNAFF er 

kombinasjonsformål for ferdsel, fiske, akvakultur, natur i sjø. Tiltaket vil ligge i brytingspunktet 

mellom reguleringsplan og kommuneplan, der eiendomsgrensen og kystkonturen er inntegnet. Det 

er av Kommunedirektørens vurdering at tiltaket derfor også kommer i konflikt med byggeforbudet i 

strandsonen jfr. pbl. § 1-8. En tillatelse fordrer derfor dispensasjon fra byggeforbudet jfr. § 1-8. 

Fylkesmannen skriver i sin vurdering følgende: 

«Tiltaket er veldig omfattende og vil gi et helt annet inntrykk av anlegget rundt naustet/sjøhuset 

enn hva som er tilfelle i dag. Tiltaket vil med sitt store omfang bidra til økt privatisering av 

området, og vil begrense allmennhetens tilgang til strandsonen. I henhold til Statlige 

planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen skal byggeforbudet i 

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en borger har rettskrav på å få 

innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i 

medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen 

det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 

fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår om 

kvalifisert interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt. 

Dersom hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det 

normalt ikke være anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen kun har 

adgang til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte 

dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold. 

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende momenter er om 

dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess (omregulering), den har ikke betydning for 

planen for øvrig, den medfører ikke presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller at 

spesielle naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, kommunalt ledningsnett 

eller lignende). 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (jf. nml § 

7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter eller 

planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint beskyttede områder eller 

vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 
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strandsonen i Frøya kommune praktiseres strengt. En tillatelse til dette tiltaket vil kunne føre til 

presedens der en vil kunne forvente å få flere liknende søknader i fremtiden. 

I reguleringsplanen er det satt av areal til naust, og tiltaket ligger i ett av disse arealene. Søker 

hevder, med henvisning til reguleringsplanens pkt. 4.8, at hver hyttetomt har rett til 

sjøhus/båtplass. Søker mener videre at det etter dagens standard er ensbetydende med 

flytebrygge. Så langt vi kan se er naust kun nevnt i § 2 og vi kan ikke se at noen av paragrafene 

har underpunkter – dvs. punkt 4.8 finnes ikke. Om reguleringsplanen hadde inneholdt et slikt 

punkt hadde det likevel ikke vært ensbetydende med at hver hytte har rett på egen flytebrygge. 

I henhold til «Planbeskrivelse til kommuneplanens arealdel med kystsoneplan i Frøya kommune» 

(2011), ønsker kommunen flere felles småbåtanlegg. Kommuneplanen inneholder vel 63 

småbåthavner med ulik planstatus og størrelse. Disse er plassert etter en vurdering av hvor det er 

eksisterende anlegg og eksisterende planer. Det er avsatt areal i sjø.» 

Kommunedirektøren i Frøya kommune er enig i Fylkesmannens vurdering i denne saken. Tiltaket 

vil bidra til økt privatisering i strandsonen og er ikke i tråd med de Statlige planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø og vassdrag. På denne måten er ikke tiltaket i tråd 

med kommuneplanens intensjon om å samlokalisere tiltak for å hindre spredt nedbygging av 

strandsonen. Det er videre enn viss fare for at saken vil skape presedens for lignende saker i 

fremtiden. 

Selv om det foreligger som en fordel at kai/landgang vil bli fjernet, ønsker ikke kommunen at det 

legge ut nye enkeltvise flytebrygger. Det er i reguleringsplanen Dragsens øst (plan-id: 1620200306) 

regulert eget område til småbåthavn, ca. 380 meter fra omsøkt tiltak. Kommunen mener det er helt 

innenfor å forvente at disse områdene blir tatt i bruk før man begynner i gi dispensasjon.  

På grunnlag av vurderingen ovenfor konkluderer kommunedirektøren med at tiltaket vil tilsidesette 

hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra. Da vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative er 

det ikke grunnlag for å vurdere en vekting av fordeler og ulemper ved tiltaket. 

Forhold som ikke er vurdert, er av kommunedirektøren ansett å ikke være relevant for behandlingen 

av utfallet i denne saken. 

Konklusjon 

Kommunedirektøren tilrår at det ikke gis dispensasjon for utlegging av flytebrygge med tilhørende 

landgang som omsøkt. Vilkårene i pbl. § 19-2 er ikke oppfylt 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   
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SAKSPROTOKOLL - GNR 57 BNR 37 DISPENSASJON - FLYTEBRYGGE M.M. - DRAGSNES  

 

Vedtak: 

1. Formannskapet gir ikke dispensasjon fra formål i KPA og pbl. § 1-8 for oppføring av flytebrygge med  

    landgang, på gnr. 57, bnr. 37, som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vilkårene for å gidispensasjon er ikke oppfylt, 

jfr.  

    § 19-2. 

3: Det bes om at tiltaket innarbeides i en reguleringsendring. 

 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 19.03.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Sp: 

 

1. Formannskapet gir dispensasjon fra formål i KPA og pbl. § 1-8 for oppføring av flytebrygge med landgang, 

på  

    gnr. 57, bnr. 37, som omsøkt.  

2. Omsøkt tiltak vil bedre tilgangen for allmenn ferdsel ved å gi dispensasjon. Tiltaket vil også forskjønne  

    området.  

3. Tiltaket ses på som en forbedring av eksisterende brygge. 

4. Etter en samlet vurdering anses fordelen ved å gi dispensasjon klart større enn ulempen. 

 

Falt med 2 mot 5 stemmer avgitt av H, Ap, Vog R. 

                    

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av H, V, Ap og R: 

 

Tilleggspunkt i Kommunesdirektørens forslag: 

 

Pkt. 3: Det bes om at tiltaket innarbeides i en reguleringsendring. 

 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer avgitt av Sp. 
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Saksbehandler:  Espen Skagen Arkiv: GNR 57/37  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Formannskapet 

Formannskapet 

 

GNR 57 BNR 37 DISPEENSASJON - FLYTEBRYGGE M.M. - DRAGSNES  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet gir ikke dispensasjon fra formål i KPA og pbl. § 1-8 for 

oppføring av flytebrygge med landgang, på gnr. 57, bnr. 37, som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vilkårene for å gi 

dispensasjon er ikke oppfylt, jfr. § 19-2. 

 

 

Vedlegg: 
1. Søknad om dispensasjon  

2. Tilleggsoppslyninger ang ny vurdering av dispensasjonssøknad  

3. Brev til ordfører  

4. Brev til formannskap  

5. Tegninger naust  

6. Kart/plantegninger  

7. Reguleringsbestemmelser i tilknyttning til reguleringsplan (bestemmelser og 

planbeskrivelse) 

 

Saksopplysninger:   

Egil Orseth ønsker føre opp tiltak i strandsonen og i sjøen. Detaljert vil dette bestå av en gangbro 

på ca. 15 meter lengde og 1,8 meter bredde. Gangbroen vil knytte seg til flytebrygge på 6x2,5 

meter. Tiltaket vil erstatte kai som er på eiendommen i dag. 

I behandling av sak 53/20 den 03.03.2020 ble det i formannskapet stilt spørsmål om behandlingen 

i byggesakene rundt de andre flytebryggene i området.  

Dette var informasjon som Kommunedirektøren ikke kunne svare på under møtet. Saken ble sendt 

tilbake til administrasjonen for å undersøke hvordan de andre flytebryggene er håndtert. 



 

Kommunedirektøren har gjort søk i kommunens arkiver og gjennomført samtaler med brukerne av 

flytebryggene. Dette er hva Kommunedirektøren har avdekket: 

Flytebrygge eid av Torbjørn Skarshaug: 

Oppført: ca. 1980 – 1990 

Status: Ikke omsøkt/ulovlig tiltak 

Flytebrygge eid av Øystein Tømmervåg: 

Oppført: ca. 1990 

Status: Ikke omsøkt/ulovlig tiltak 

Flytebrygge eid av Arild Skarshaug: 

Oppført: 2007 

Status: Ikke omsøkt/ulovlig tiltak 

Flytebrygge eid av Ann-Inger Stokkvik Døhl: 

Oppført: 2008 

Status: Ikke omsøkt/ulovlig tiltak 

Som Kommunedirektøren har avdekket er det ikke godkjenning på noen av flytebryggene som 

ligger på gnr. 57 bnr. 1 Dragsneset. 



Kommunedirektøren vil informere om at at man ikke behandlet søknader om flytebrygge i 

administrasjonen før 1985. Det vil si, at selv om det ikke foreligger godkjenning fra kommunen i 

denne tidsperioden er det ikke det samme som at kommunen ikke har tillatt å etablere flytebrygge. 

Man må dermed anta at flytebrygger før 1985 har godkjenning fra kommunen.  

Det har før behandling 21.01.2020 kommet opplysninger som kan påvirke utfall i saken. Saken ble 

derfor sendt tilbake til administrasjonen for å kunne svare ut merknadene som kom inn 19.01.2020. 

Administrasjonen har også mottatt henvendelser fra søker i ettertid, som også vedlegges som bilag 

til behandlingen, disse vil også behandles. 

Under her vil Kommunedirektøren besvare de merknadene som kom inn 19.01.2020: 

1. Under «Saksopplysninger» på side 1 står det at tiltaket vil erstatte en flytebrygge som er på 

eiendommen. Det er feil, det er ingen flytebrygge på eiendommen. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Det medfører riktighet at det ikke er en flytebrygge på eiendommen. Det er i dag en kai/gangbro 

som står parallelt med naustet.» 

2. Fylkesmannens merknader: 

2.1. Fylkesmannen bruker uttrykk som «Veldig omfattende» og «Sitt store omfang» Dette gir 

et misvisende inntrykk som om at det var et stort prosjekt som skulle reise seg i fjæra. 

Mens det i realiteten er snakk om en liten og smekker konstruksjon som er 

kostnadsberegnet til kr. 42 000, inklusiv en liten prefabrikert flytebrygge (den minste som 

Kongsvoll Plast leverer) og landgang fra samme fabrikk. Dette kan derfor ikke anføres 

som et argument mot søknaden 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Kommunen bør avstå å kommentere Fylkesmannens vurderinger, men da deler av grunnlaget 

for utfallet i saken baserer seg på sektormyndighetenes utkallelse gjør Kommunedirektøren 

likevel dette: Det er av Kommunedirektørens vurdering at en flytebrygge på 6x2,5 meter i seg 

selv ikke er særlig omfattende, men med tanke på at det i tillegg skal komme en landgang på 15 

meter, så stiller Kommunedirektøren seg bak denne beskrivelsen.» 

2.2 Fylkesmannen sier videre «at tiltaket med sitt store omfang vil bidra til økt privatisering av 

område og begrense allmenhetens tilgang til strandsonen» Dette er etter en direkte 

feilvurdering, da det er det sikk motsatte som skjer. Fordi hele tiltaket er planlagt bygget 

foran naustet og den eksisterende kaia (som vist på vedlegg) vil bli revet, slik at en større 

del av strandsonen enn før tiltaket vil bli tilgjengelig. Tiltaket vil med andre ord øke 

allmenhetens tilgang til strandsonen. Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot 

søknaden. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Alle tiltak som er planlagt brukt for enkeltpersoner eller en gruppe vil i realiteten bidra til 

privatisering. Selv om tiltaket selv, ikke fysisk, vil bidra til at adgangen til sjøen blir begrenset, 

vil et privat tiltak privatisere området rundt, noe som gjør at terskelen for å bruke strandsonen 

som rekreasjonsområde betydelig høyere.» 

2.3 Fylkesmannen sier at en tillatelse til dette prosjektet vil kunne danne presedens der en kan 

forvente lignende søknader i framtiden. Dette stemmer ikke med virkeligheten, da det per i 

dag er 11 elleve flytebrygger i grenda Dragsnes. Jeg og min hyttenabo, som i fellesskap 



står bak dette tiltaket, er faktisk de eneste i hele grenda som ikke har tilgang til en 

flytebrygge. 

Vi bør faktisk kunne påberope oss presedens for at søknaden vår blir godkjent. 

Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Selv om det er flere flytebrygger i området i dag, kan saken skape presedens i fremtiden, da det 

er flere ledige tomter i området som ikke er bebygd.» 

2.4 Fylkesmannen mener at reguleringsplanens pkt. 4.8 vedrørende den enkelte hytteeiers rett 

til sjøhustomt og båtplass, ikke finnes. At fylkesmannen insinuerer at jeg har diktet opp 

dette er direkte sårende. Jeg har i forbindelsen med søknaden oversendt en kopi av denne 

delen av reguleringsplanen til Frøya kommune, att. Espen Skagen. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Kommunen kan etter flere oppslag ikke finne disse bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan. 

Kommunedirektøren vurderer det slik at den «bestemmelsen» som søker referer til er en del av 

det vi i dag ville omtalt som en «planbeskrivelse». Dette er ikke det samme som en 

reguleringsbestemmelse, og skal heller ikke tilsvarende vekt i en vurdering av momentene i 

saken. I tillegg ligger tiltaket utenfor reguleringsplanens planavgrensning» 

En vil her komme med kommentar til merknaden mottatt av saksbehandler mottatt 02.02.2020. 

Søker skriver:  

Hei. 

Vi mener at det har vært noen feil og uklarheter forut i denne saken, kanskje litt mangelfull 

dokumentasjon også. Men vi er tilfreds med at det vil bli foretatt en ny vurdering på bakgrunn av 

nye momenter. 

Og vi vil på denne måten, for at ting skal være tydelige og presiser, gjenta og utdype noen av våre 

anmerkninger og vurderinger, samt vedlegge nye tegninger og plankart etc. med forbedret kvalitet 

og informasjon. 

Angående: 

1. «e-post til ordfører». vi mener at e-post til ordfører Kristin Strømskag, 20.01.20 

«Vedrørende formannskapsak nr. 16/20» er relevant for vurderingen, og bør vedlegges 

saksdokumentene. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«E-post er vedlagt, merknadene er svart ut ovenfor.» 

2. «e-post til formannskapets medlemmer». Det samme bør e-post til formannskapets 

medlemmer 21.01.20, «Sak 16/20 Dispensasjon fra byggegrense i strandsonen» bli. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Vurderinger av momenter i saken vil bli vurdert under «Kommunedirektørens vurdering». 

3. Feil søknad! Det var feil søknad, nemlig «Søknad om godkjenning av tiltak i forbindelse 

med vedlikehold og nye etc …04.08.19» som har vært gjenstand for behandling, og ikke 

vår «Søknad om dispensasjon fra byggegrense …… 24.09.19». Vi vil be om at den 

«riktige» søknaden blir vurdert. 



Kommunedirektørens kommentar:  

«Kommunedirektøren beklager at det lå med feil søknad i behandlingen i saken. Dette er rettet 

opp ved ny behandling.» 

4. Felles småbåthavn! Å bruke en felles småbåthavn, et eller annet sted på Frøya, er helt 

urealistisk for begge brukere som alternativ til flytebrygge front av naust/sjøhus. Vi drar 

opp båtene når vi ikke bruker hytta, og har motorer og sjøredskaper mm oppbevart i 

naustet. Å ha en robåt/ småbåt liggende i en småbåthavn, langt unna, ubevoktet uten tilsyn 

er ikke mulig. Vi bruker hyttene til alle årstider i all slags vær og vind. Å måtte flytte båt 

fra en småbåthavn, over åpne strekninger til naustet, vil i enkelte tilfelle være (umulig) og 

risikabelt for liv og helse. Det samme gjelder hvis en skulle hente/levere sjøredskap/fangst 

fra naustet. En ville også være avhengig av transport mellom småbåthavn og hytta. Og hva 

med de gangene en ikke har med bil? Dette og en rekke andre praktiske forhold gjøre det 

umulig for oss å kunne leve med en slik løsning. 

 

At Frøya kommune, gjennom kommuneplanen, ønsker å legger til rette for flere 

småbåthavner er prisverdig, men vi tror ikke at intensjonen har vært å tvinge brukere av 

allerede eksisterende naust/sjøhus i spredt bebyggelse, over til disse stedene. Her må det 

være rom for individuelle vurderinger. 

 

Dessuten er det i reguleringsplanen for «Dragsnes Gnr. 57 Bnr.1» avsatt to områder for 

sjøhustomter og sjøhus. Det er en forståelse for at også området utenfor i strandsonen i 

tilknytning til sjøhusene kan benyttes til sjørelaterte formål. Dette er da også realiteten i 

dag, og bør være helt i tråd med intensjonen i kommuneplanen (samle bebyggelse og 

anlegg). At det i etterkant av reguleringsplanen ble vedtatt å sette en byggegrense i 

strandsonen, bør etter vårt syn ikke være et hinder for at vi får adgang til å benytte området 

utenfor naustet. 

Vi mener derfor at et avslag på dispensasjonssøknaden, begrunnet med at kommuneplanen 

har avsatt visse områder til småbåthavner, ikke er god nok grunn. Området avsatt til dette 

formålet på «Dragsnes hytteområde», kan vel like gjerne defineres som småbåthavn. 

Det henvises til vedlagte plankart. 

Kommunedirektørens kommentarer:  

«Det er kommunens intensjon å samlokalisere småbåtanlegg o.l. Dette gjøres for å hindre spredt 

utbygging i strandsonen. Det at man har en brygge eller et naust gir en ikke en rettighet på å få 

legge ut en flytebrygge. Har man ett naust, så er det fra kommunen definert som at båt skal 

oppbevares i naust. Videre så er det regulert småbåthavn ca. 380 meter fra tiltaket. Et området 

regulert til naust/sjøhus er ikke det samme som småbåthavn» 

5. Reguleringsplanens rett til båtplass bestrides. Rådmann og Fylkesmann 

bestrider/underkjenner at det finns et punkt 4.8 i reguleringsplanen, hvor hver hytte gis rett 

til en båtplass. De anerkjenner kun REGULERINGSBESTEMMESEN § 1 til §11, side 1 

og 2, og at bestemmelsene i RGULERINGSPLANEN ikke eksisterer med begrunnelse i at 

de ikke er å finne i de respektive arkiver. 

Vi bemerke at det et to hytter som i denne omgang skal benytte en eventuelt flytebrygge. 

Se vedlegg: REGULERNGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL 

REGULERINGSPLAN FOR «DRAGSNES» GNR. 57 BNR. 1. 



Vi mener at punkt 4.8 i reguleringsplanen fortsatt er gyldig, og vedlegger det vi mener er 

hele dokumenter og overlater til Formannskapet å vurdere innholdet. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Kommunen mener det er to forhold som må vektlegges her: 

1. Bestemmelsen som det refereres til ikke reguleringsbestemmeslsene i planen, men 

planbeskrivelsen. 

2. Området det søkes dispensasjon fra, omfattes ikke av reguleringsplanen, da den ligger 

utenfor reguleringsplanens avgrensning.» 

 

6. Påstand om økt privatisering av strandsonen. Rådmann og Fylkesmann begrunner avslag 

med at det vil føre til økt privatisering. Dette mener vi er direkte feil, da det omsøkte 

tiltaket tvert imot fører til redusert privatisering, ved at et en del området åpnes opp når 

eksisterende kai/gangbro rives (markert med sort på vedlagte plantegning). 

Tiltaket er plassert i forlengelsen av området foran naustet, (markert med rødt på 

plantegning), hvor strandsonen allerede er båndlagt med anlegg, (lundbruer og kaifront på 

sjøhus). Dessuten vil en del av sjøområdet vet for naustet bli «frigitt» (til grunneiers glede) 

når tiltaksøkers båter flyttes flytebryggen. 

Hvis en kan si at den nye gangveien erstatter den gamle (omtrent like store), så er det 

egentlig bare selve flytebryggen som er et nytt element. 

Vi mener at tiltaket vil føre til redusert privatisering. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Viser til svar på merknad 2.2 av brev datert 19.01.2020.» 

7. Plan og bygningsloven versus Friluftsloven. Her bør det, etter vår mening, også gjøres en 

vurdering opp mot «Lov om friluftslivet» Rent generelt kan det sies at reguleringsområdet 

bærer preg av privatisering. Ca. 300m før området, hvor veien blir privat, møter man et 

skilt med «privat vei, ingen snuplass»! Selve reguleringsområdet «Dragsnes hytteområde» 

er stengt med bom, som er låst når ingen er tilstede i hyttene. Langs hele grensen, og et 

godt stykke ut i fjæremålet, går det sauegjerder. 

Når det gjelder det omsøkte tiltaket, er det mulig å si at det kan oppfattes som en del av 

gårdsrommet til hytta, som ligger 5-6 meter fra naustveggen. Ifølge «friluftsloven» gis 

eier/bruker sterke rettigheter med hensynet på privatlivets fred og allmennhetens adgang til 

området, og om å vise tilbørlig hensyn. 

Vi mener det også er på sin plass å vurdere tiltaket ut fra «Friluftslovens bestemmelser», 

om hvorvidt «tiltaket fører til ytterligere privatiserer av strandsonen» er relevant med 

hensyn til allmennhetens interesser, -når området allerede er privatisert? 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Vurderingen som skal foretas i denne saken omhandler hvorvidt bestemmelsen det søkes 

dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt eller ei. Og om det foreligger en klar overvekt av 

fordeler. Dette med hjemmel i pbl. § 19.1 jfr. § 19.2 andre ledd. Det synes ikke relevant å trekke 

friluftsloven inn i behandling av dispensasjon i en byggesak» 

8. Stort omfang, veldig omfattende? Fylkesmannen begrunner også sitt råd om avslag på at 

tiltaket er veldig stort og omfattende. Nå er ikke vi av samme oppfatning, og som vi har 

vist ovenfor er i prinsippet det eneste nye bygningselementet selve flytebryggen. At 

sjøområdet utenfor naustet er utfordrende med hensyn på flytebrygge, er vi ikke særlig 



happy med, men etter mange vurdering er vi kommet fram til dette vi mener er den beste 

løsningen for et sikkert, og langt mer universelt utformet og tilrettelagt båtliv. 

Vi mener at tiltaket ikke er vesentlig større enn dagens situasjon, da det i prinsippet bare er 

selve flytebryggen som tilkommer som et nytt element. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Dette er svart ut tidligere.» 

9. Danne/påberope presedens. Fylkesmannen mener at tiltaket vil danne presedens for flere 

framtidige søknader. En slik argumentasjon kan i dette tilfelles snus tvert om, ved at vi 

påberoper oss presedens, siden det allerede er 11 flytebrygger i Dragsnes-grenda, og at vi 

som de eneste i området, ikke har tilgang til en flytebrygge bør behandles likeverdig. 

Tiltakssøker har forståelse for at Frøya kommune vil søke å begrense områder med anlegg 

i strandsonen. Men her er det snakk om å videreutvikle et område, som for mange år siden 

er regulert til fritidshus, sjø og sjørelatert bygg og aktiviteter, hvor så å si hele 

reguleringsområdet ligger innenfor «Plan og bygningslovens» definisjon av strandsonen. 

Kommunedirekørens kommentar:  

«Dette er svart ut tidligere.» 

10. Fylkeskommunen kommentar. Fylkeskommunen mener at området framstår som 

privatisert og at tiltaket ikke vil endre dagens situasjon vesentlig. 

Vår oppfatning av fylkeskommunens vurdering er derfor at tiltaket ikke er i strider med 

formålet til loven. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Dersom tiltaket ikke er i strid med formålet i loven er det ikke behov for en 

dispensasjonsbehandling. Kommunen har vurdert at tiltaket er i strid med formålet i loven, og at 

denne blir vesentlig tilsidesatt.» 

11. Vi er uenig med Fylkesmann og Rådmann sin begrunnelser for å avslå søknad om 

dispensasjon, med at tiltaket vil føre til økt privatisering i strandsonen. 

Vi mener derimot at privatiseringen av strandsonen vil bli redusert, i og med at én 

konstruksjon (Kai/gangvei) vil bli fjernet fra strandsonen, og ingen nye konstruksjoner 

kommer i tillegg hvor strandsonen ikke allerede er bebygd. Se pkt. 6 ovenfor. 

Statens planretningslinjer skiller mellom pressområder eller ikke innad i kommunene, med 

hensyn på vurdering av hvor restriktiv en skal være med dispensasjoner. Dragsnes 

hytteområde kan vel neppe sies å være i kategori pressområde. 

 

Planretningslinjenes ønske om felles brygge og naust er oppfylt. Naustet er felles for 2 

eiendommer (naust er delt lang mønet i to like store deler, flytebryggen vil også bli felles.) 

Med hensyn på allmennhetens tilgang til området har vi påvist at den blir mer tilgjengelig 

etter tiltaket enn før tiltaket, og slik sett i tråd med Planretningslinjene, og ikke i strid med 

dem, slik det hevdes! Tiltaket ligger på et areal som i reguleringsplanen er avsatt til 

formålet. Innenfor reguleringsområdet er det også avsatt et betydelig område som friareal 

med tilgang til både sjø og land. Her er det rikelig plass for allmennheten. Og skulle 

allmennheten ha behov for å gå i land på brygga, er det vel innen som nektet dem det. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Det er uklart for kommunen hvilke retningslinjer det refereres til, men Frøya kommune er 

generelt vurdert som et området der det er stort byggepress i strandsonen. Dette gjelder også 

Dragsneset.» 



12. Vår oppfatning av tiltaket i forhold til Pbl.. § 19-2. Dispensasjonsvedtaket. 

Sitat §19-2: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt». 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling §1-1. Lovens formål. 

Angående hensynene bak lovens formålsparagraf 

Vi kan ikke se at tiltaket vil vesentlig tilsidesette noen av hensynene som er relevante i 

lovens formålsparagraf, men tvert om, er tiltaket i tråd med flere punkter i lovens 

formålsparagraf. 

Angående hensynene bak bestemmelsene. 

Bestemmelsen vi søker dispensasjon fra, er §1-8, Forbud mot tiltak mv. langs sjø og 

vassdrag. 

De «Statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø» sier at 

følgende retningslinjer legges til grunn: 

-Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål 

som for eksempel, friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, 

landskap, fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. 

Vår vurdering av betydningen av de enkelte formål er at for: 

«Friluftsliv», først og fremt ha stor positiv betydning for oss som skal bruke tiltaket, for 

fritidsfiske, generell bruk av båt og sjøsport mv. 

«Naturvern» ingen spesiell betydning, utover fiskeplass for hegre, hvileplass for måse og 

annen sjøfugl mv., og en sjelden gang solplass for sel. (Observasjoner på naboens 

flytebrygge). 

«Naturmangfold» Ingen, utenom som ovenfor. 

«Kulturminner», det er ingen kjente kulturminner knyttet til stedet for tiltaket. 

«Kulturmiljø», en dominerende del av kulturmiljøet i strandsonen på Dragsneset i dag er 

naust, sjøhus, brygger, kai og flytebrygger. Tiltaket vil slik sett komplettere, og passe godt 

inn i det eksisterende kulturmiljøet. 

«Landskap», medfører ingen inngrep i landskapet. Det er selvfølgelig en viss konstruksjon, 

men ingen ting som ikke naturlig hører til i kulturlandskapet. 

«Fiskerinæring», det er ingen fiskerinæring på stedet. Det er dessuten svært lite egnet for 

et slikt formål. 

«Havbruk», totalt uegnet for formålet. Hele Dragsnes-bukta er full av fløer og holmer, og 

knapt noe sted på hele området som er dypere enn 5 meter. 

«Annen samfunnsmessig betydning», når det gjelder tilgjengelighet til sjø for allmennheten 

vil den bli større, ikke mindre med tiltaket, som redegjort for (pkt. -6) i dette dokumentet. 

(Nå kan det vel også tillegges at allmennheten dessverre har vært ganske fraværende . 

Allmennheten på Dragsnes hytteområde har til nå bare utgjort de som «tilhører» stedet, 

eller deres gjester.) 

Kommunedirektørens kommentar:  

«For vurdering etter pbl. § 19-2 annet ledd, se «Kommunedirektørens vurdering»». 

13. Fra Statens retningslinjers avsnitt 6.2 (som gjelder for Frøya kommune), vil vi henvise til et 

meget relevant punkt for søknaden vår: «Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate 

oppføring av naust og brygge skal også tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-

metersbeltet. Disse hensynene må veies opp mot hensynet til de allmenne interesser som er 

angitt foran, og mulighetene for felles brygger og naust bør også vurderes.» (Med 



Planretningslinjens begrep «brygge» må her vel forstås kai/flytebrygge etc. for utlegg av 

båt, og ikke brygge i betydningen av et hus). 

Vi mener, på bakgrunn som redegjort ovenfor, at ingen av hensynene bak lovens 

formålsparagraf, eller hensynene bak bestemmelsene i loven blir vesentlig tilsidesatt ved å 

innvilge en dispensasjon. 

Når det gjelder i lovens §19-2 Dispensasjonsvedtaket, om at krav til at «fordelene med å gi 

dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering», henviser vi til 

redegjøring i «Søknad om dispensasjon», men kan i stikkords form her nevne: 

-Sikkerhet for liv og helse. 

-Tilgjengelighet forbrukere og bevegelseshemmede. 

-Aktivum bor barn og unge (Krabbefiske, bading mv.) 

-Bifall fra stedets grunneiere, som ser fram til en uhindret ferdsel for sine båter. (Dagen 

løsning med båter på svai og dragertau er til hinder).  

Vi mener med dette at alle i lovens bestemmelser er oppfylt i nødvendig grad til at 

dispensasjon kan innvilges. 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Kommunen forstår ikke begrepet «brygge» som kai/flytebrygge etc. Dersom dette skal være et 

moment som skal tillegges vekt (fritidsfiske) så må bruken være til fritidsfiske, ikke privat 

flytebrygge. Videre vurdering i Kommunedirektøren vurdering» 

14. Avslutningsvis, til ettertanke, vil vi påpeke at hvis kommunen skal håndheve et påbud om 

at alle småbåter skal samles i egne småbåthavner, så synes vi det er meget urimelig. Det vil 

praksis bety at det er innført et byggeforbud mot naust og (flyte)brygger i Frøya kommune, 

utenom småbåthavnene. Slik som i tilfelle med vår søknad. Vi (og andre) er også avhengig 

av å ha et naust i småbåthavnen. Er det da slik at kommunen vil innløse våre naust og stille 

nye naust til disposisjon i småbåthavnen? 

Kommunedirektørens kommentar:  

«Det finnes egne områder avsatt til naust/sjøhus og småbåthavn. I områder der det i sjø er avsatt 

til småbåthavn, er det på land som regel avsatt til et byggeformål. Dette kan være «annen 

bebyggelse og anlegg», «næring», «naust/sjøhus» osv. Det er ikke slik at når et område er avsatt 

til naust så har man automatisk rettighet til flytebrygge. Det å skulle kreve at kommunen skal 

innløse naust og stille nye tomter i en småbåthavn, på bakgrunn av at det i reguleringsplanen 

ikke er regulert området for flytebrygge,r er urimelig krav og er ikke relevant i en 

dispensasjonssak.»  

Merknader: 

Tiltaket er nabovarslet jfr. PBL § 21-3. Søknaden er forelagt sektormyndigheter jfr. pbl. § 21-5. 

Det er følgende merknader til saken: 

 Merknad Kommentar fra rådmann 

Fylkesmannen 

09.12.2019 

Innledningsvis ønsker vi å råde 

kommunen til å følge intensjonen 

i kommuneplan om å samle denne 

type anlegg til felles 

småbåtanlegg. 

Tiltaket er veldig omfattende og 

vil gi et helt annet inntrykk av 

anlegget rundt naustet/sjøhuset 

Tatt til etterretning 



enn hva som er tilfelle i dag. 

Tiltaket vil med sitt store omfang 

bidra til økt privatisering av 

området, og vil begrense 

allmennhetens tilgang til 

strandsonen. I henhold til Statlige 

planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs 

sjøen skal byggeforbudet i 

strandsonen i Frøya kommune 

praktiseres strengt. En tillatelse til 

dette tiltaket vil kunne føre til 

presedens der en vil kunne 

forvente å få flere liknende 

søknader i fremtiden. 

I reguleringsplanen er det satt av 

areal til naust, og tiltaket ligger i 

ett av disse arealene. Søker 

hevder, med henvisning til 

reguleringsplanens pkt. 4.8, at 

hver hyttetomt har rett til 

sjøhus/båtplass. Søker mener 

videre at det etter dagens standard 

er ensbetydende med flytebrygge. 

Så langt vi kan se er naust kun 

nevnt i § 2 og vi kan ikke se at 

noen av paragrafene har 

underpunkter – dvs. punkt 4.8 

finnes ikke. Om 

reguleringsplanen hadde 

inneholdt et slikt punkt hadde det 

likevel ikke vært ensbetydende 

med at hver hytte har rett på egen 

flytebrygge. 

I henhold til «Planbeskrivelse til 

kommuneplanens arealdel med 

kystsoneplan i Frøya kommune» 

(2011), ønsker kommunen flere 

felles småbåtanlegg. 

Kommuneplanen inneholder vel 

63 småbåthavner med ulik 

planstatus og størrelse. Disse er 

plassert etter en vurdering av hvor 

det er eksisterende anlegg og 

eksisterende planer. Det er avsatt 

areal i sjø. 

Med bakgrunn i dette er 

Fylkesmannens faglige råd at det 

ikke blir gitt dispensasjon til 

tiltaket. 



Fylkeskommunen 

28.10.2019 

Vi viser til deres oversendelse 

datert 18.oktober 2019. 

Det søkes dispensasjon fra PBL § 

1-8, samt dispensasjon fra 

FNAFF-formålet i 

kommuneplanens arealdel for 

etablering av flytebrygge med 

gangbro på eiendommen 

57/1. Omsøkte tiltak kommer i 

tilknytning til felles naust for 

eiendommene 57/31 og 37. 

Fylkeskommunen ønsker å minne 

om at strandsonen er gitt et 

spesielt vern gjennom en 

nasjonal bestemmelse direkte tatt 

inn i PBL §1-8 (bygge- og 

deleforbudet i 

strandsonen). Målet om å bevare 

strandsonen mest mulig urørt gjør 

at det skal mye til 

før dispensasjon kan gis. Selv om 

små flytebrygger kan fortone seg 

som relativt 

beskjedne inngrep i strandsonen, 

vil mange enkeltflytebrygger 

samlet sett medføre 

betydelige inngrep i strandsonen 

og dermed medvirke til å 

undergrave 

strandsonevernet. Ved 

samlokalisering av kai- og 

flytebryggeanlegg vil det redusere 

antallet inngrep i strandsonen og 

resultere i mindre privatisering av 

strandsonen. 

Området framstår som privatisert, 

og vil etter våre vurderinger ikke 

endre dagens 

situasjon vesentlig. Rent generelt 

vil vi oppfordre kommunen om å 

stille krav til at 

flytebrygger skal dekke behovet 

for flere i nærliggende område. 

Ut over dette har vi ikke 

merknader til omsøkte tiltak. 

Tatt til orientering 

Uttalelsene kan sees i sin helhet som vedlagt dokument i saken  

 

Søkers begrunnelse: 

Det ønskes en mer estetisk og enhetlig løsning med gangbro og flytebrygge som en intrigert del av 

sjøhusanlegget, hvor det vektlegges bruk av materialer og konstruksjon som vil gi et mer solid og 

varig inntrykk enn dagens kai som må rivet.  

Søker mener tiltaket ligger innenfor planens hensyn når det kommer til ferdsel og friluft. 

Flytebryggen vil bli et aktivum for de som er glad i friluftsliv på sjøen. 



Utdrag fra søknad. Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

Rettslig utgangspunkt: 

Kommuneplanens arealdel (KPA) er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen 

skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. 

Planen inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn 

for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen. 

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 

kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter § 1-6 første ledd 

enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i 

horisontalplanet ved alminnelig høyvann 

Hovedhensynet bak byggeforbudet langs sjø og vassdrag er å verne strandsonen mot byggetiltak 

og terrenginngrep for å sikre natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmennhetens 

interesser, samt å hindre at tilgjengeligheten til sjø og vassdrag reduseres. Det følger av 

formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven at plan og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet 

og medvirkning. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger for samfunnet, likeverd og tas 

hensyn til barn og unges oppvekstmiljø samt estetisk utforming av omgivelsene. 

Det er i kommunens arealer avsatt spesifikke områder der det tillattes tiltak. For areal i sjøen for 

omsøkte tiltak er det kun tillatt med tiltak tilknyttet akvakultur. Bestemmelsenes formål er å hindre 

enkeltvis tiltak langs sjøen og tiltak som bidrar til privatisering.  

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en borger har rettskrav på å få 

innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i 

medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 

å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår om kvalifisert 

interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt. Dersom 

hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det normalt 

ikke være anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen kun har adgang 

til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte 

dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold. 

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende momenter er om 

dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess (omregulering), den har ikke betydning for 

planen for øvrig, den medfører ikke presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller at 

spesielle naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, kommunalt ledningsnett 

eller lignende). 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (jf. nml § 7). 

Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter eller planter 

på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint beskyttede områder eller vernede 

vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 



 

Vurdering av naturmangfoldloven 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 

12 (jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket 

vil ikke true arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, 

marint beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 

12 er vurdert. 

Kommunedirektørens vurdering 

Områdene på land er regulert, mens områdene i sjø inngår i kommuneplanens arealdel (KPA) Det 

er KPAs kombinasjonsformål i sjø det søkes dispensasjon fra. Planformålet FNAFF er 

kombinasjonsformål for ferdsel, fiske, akvakultur, natur i sjø. Tiltaket vil ligge i brytingspunktet 

mellom reguleringsplan og kommuneplan, der eiendomsgrensen og kystkonturen er inntegnet. Det 

er av Kommunedirektørens vurdering at tiltaket derfor også kommer i konflikt med byggeforbudet 

i strandsonen jfr. pbl. § 1-8. En tillatelse fordrer derfor dispensasjon fra byggeforbudet jfr. § 1-8. 

Fylkesmannen skriver i sin vurdering følgende: 

«Tiltaket er veldig omfattende og vil gi et helt annet inntrykk av anlegget rundt naustet/sjøhuset 

enn hva som er tilfelle i dag. Tiltaket vil med sitt store omfang bidra til økt privatisering av 

området, og vil begrense allmennhetens tilgang til strandsonen. I henhold til Statlige 

planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen skal byggeforbudet i 

strandsonen i Frøya kommune praktiseres strengt. En tillatelse til dette tiltaket vil kunne føre til 

presedens der en vil kunne forvente å få flere liknende søknader i fremtiden. 

I reguleringsplanen er det satt av areal til naust, og tiltaket ligger i ett av disse arealene. Søker 

hevder, med henvisning til reguleringsplanens pkt. 4.8, at hver hyttetomt har rett til 

sjøhus/båtplass. Søker mener videre at det etter dagens standard er ensbetydende med 

flytebrygge. Så langt vi kan se er naust kun nevnt i § 2 og vi kan ikke se at noen av paragrafene 

har underpunkter – dvs. punkt 4.8 finnes ikke. Om reguleringsplanen hadde inneholdt et slikt 

punkt hadde det likevel ikke vært ensbetydende med at hver hytte har rett på egen flytebrygge. 

I henhold til «Planbeskrivelse til kommuneplanens arealdel med kystsoneplan i Frøya kommune» 

(2011), ønsker kommunen flere felles småbåtanlegg. Kommuneplanen inneholder vel 63 

småbåthavner med ulik planstatus og størrelse. Disse er plassert etter en vurdering av hvor det 

er eksisterende anlegg og eksisterende planer. Det er avsatt areal i sjø.» 

Kommunedirektøren i Frøya kommune er enig i Fylkesmannens vurdering i denne saken. Tiltaket 

vil bidra til økt privatisering i strandsonen og er ikke i tråd med de Statlige planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø og vassdrag. På denne måten er ikke tiltaket i tråd 

med kommuneplanens intensjon om å samlokalisere tiltak for å hindre spredt nedbygging av 

strandsonen. Det er videre enn viss fare for at saken vil skape presedens for lignende saker i 

fremtiden. 

Selv om det foreligger som en fordel at kai/landgang vil bli fjernet, ønsker ikke kommunen at det 

legge ut nye enkeltvise flytebrygger. Det er i reguleringsplanen Dragsens øst (plan-id: 

1620200306) regulert eget område til småbåthavn, ca. 380 meter fra omsøkt tiltak. Kommunen 



mener det er helt innenfor å forvente at disse områdene blir tatt i bruk før man begynner i gi 

dispensasjon.  

På grunnlag av vurderingen ovenfor konkluderer kommunedirektøren med at tiltaket vil tilsidesette 

hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra. Da vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative er 

det ikke grunnlag for å vurdere en vekting av fordeler og ulemper ved tiltaket. 

Forhold som ikke er vurdert, er av kommunedirektøren ansett å ikke være relevant for 

behandlingen av utfallet i denne saken. 

Konklusjon 

Kommunedirektøren tilrår at det ikke gis dispensasjon for utlegging av flytebrygge med tilhørende 

landgang som omsøkt. Vilkårene i pbl. § 19-2 er ikke oppfylt 
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Frøya kommune 
Postmottak@froya.kommune.no 
Byggesak 

Deres ref. Saksnr.: 19/1929-2 Løpenr.: 10113/19 

Saksbehandler: Andrea Øiahals Slungard 

 

Søknad om dispensasjon for tiltak i byggegrense mot sjø vedrørende eiendom: Gnr. 57, 

Bnr. 37, Dragsnesveien 242, 7273 Norddyrøy 

Tiltakshaver: Egil Orseth 

Adresse: Gamleveien 6F, 1400 Ski, Telefon: 970 17 805, e-post: egorz@online.no 

 

Jeg søker herved om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 

Jeg søker om dispensasjon etter pbl §19-1, permanent. 

Jeg søker om dispensasjon fra overnevnte plans byggegrense mot sjø, for å kunne legge ut en 

flytebrygge med landgang og bygge en tilhørende gangbro i tilknytning til felles sjøhus/naust for 

eiendommene Dragsnesveien 242 og 244. 

Generell info: 

Sjøhus/naust er felles for begge eiendommene, hvor hver av partene har sin halvdel. Eiere av 

Dragsnesveien 244 er Anne Mari og Gunnar Sletvold. Det omsøkte prosjektet vil bli felles for begge 

eiendommene.  

Grunneiere av Gnr. 57, Bnr. 1 er Gunn og Øystein Tømmervåg, som begge har gitt sitt samtykke til 

prosjektet. 

Se vedlegg: Godkjenning av tiltak -flytebrygge/Nabovarsel 06.08.2019 

Prosjektet ligger i området som omfattes av reguleringsplan: "Dragsnes hytteområde", som skal 

videreføres i sin helhet i ny kommuneplan. 

Undertegnede står som tiltakshaver og ansvarlig for utførelsen. 

Kort beskrivelse av prosjektet: 

Planen er å bygge en gangbro ut til et skjær/fløe utenfor sjøhuset, slik at en kan legge ut en 

flytebrygge med tilhørende landgang utenfor fløa. 

Gangbroen vil bli bygget som en forlengelse av en prosjektert plattform/kaifront foran sjøhuset, slik 

at dette utgjør en naturlig og enhetlig enhet. 

Se vedlegg: Arrangement av uteområde.....Gnr. 57 Bnr.37.   Profiltegning 31.07.2019 

Se vedlegg: Plantegning/situasjonsplan. 
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Bakgrunn for Dragsnes hytteområde: 

Dragsnes hytteområde er et avgrenset område på enden av Dragsnesveien. Det ligger på et nes, kalt 

Strømskaget, og er for det meste omsluttet av en relativt sterk tidevannsstrøm, Dragsnesstraumen. 

Området ble på slutten av 1970-tallet regulert til et hytteområde med 15 tomter og tilhørende 

sjøhus, for at barna til Anna og Anton Skarshaug skulle få mulighet til å bygge hver sin hytte på 

eiendommen. Planen ble gitt dispensasjon fra Strandplanloven og stadfestet av Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag den 1.10.1980. 

I dag er det, med ett unntak, barnebarn og oldebarn av Anna og Anton som har eiendommene. 

Bakgrunn for prosjektet: 

Hytteeiendommen Dragsnesveien 242 er i dag den eneste som ikke har tilgang til en flytebrygge. En 

flytebrygge er etter hvert blitt mer nødvendig både av sikkerhetsmessige grunner, for å kunne bruke 

båt og ha utbytte av sjølivet, som er en meget viktig del av livet på hytta.  

Båten ligger i dag på bøye, relativt langt fra land på grunn av grunt vann nært land og nødvendig 

sikkerhetsavstand til en fløe, og med en robåt på dragertau som landgangsbåt. 

Vi har i dag en 16m lang kai/gangbro, som ligger ca. 5 m fra, og parallelt med sjøhuset og ut til 

fjæremålet. Kaia blir benyttet for komme inn og ut av båten når tidevannet tillater det, og som feste 

for landtau for båten som ligger på svai/bøye. Kaia kan dessverre bare brukes ved halvflødd og flo sjø 

fordi det er så grunt utenfor at båten feller opp når tidevannet blir lavt. En er ellers henvist til å klatre 

i en steinete, glatt blæretangfjære for å komme opp i robåten for å ro ut til småbåten.  

Kaia er ca. 35 år gammel og har behov for betydelig renovering. Fundamentene er delvis 

forvitret/vasket ut, og både dekke og pilarer er angrepet av råte. 

Det planlegges derfor å rive kaia og erstatte den med en ny (gangvei) i forlangelsen av en 

plattform/kaifront foran sjøhuset og ut til en fløe/skjær rett ut for sjøhuset. Slik at det blir mulig å 

legge ut en flytebrygge utenfor fløa. Terrenget og sjøbunnen utenfor sjøhuset/lundbrua er dessverre 

så grunt og uegnet at en må utenfor fløa for at det er dypt nok ved lavvann til å kunne legge ut en 

flytebrygge. 

Detaljert beskrivelse av prosjektet: 

Lengde på gangbro vil bli ca. 15 m, og bredde ca. 1,80 m. Flytebryggen vil bli av en prefabrikkert type, 

ca. 6x2,5m. Landgangen vil også bli av en prefabrikkert type. Gangbroen bygges med søyler av 

sjøvannsbestandig betong som armeres med kamstål og boltes til fjell, med tilstrekkelig avstivere for 

å sikre stabilitet og kunne ta opp horisontale krefter. Søyleforskaling av ekstra tykke og solide PVC-

rør, av type som benyttes i offshore industrien. Dekke og dragere med trykkimpregnert tre. 

Gangbroen vil bli sikret med rekkverk på den ene siden. Det legges vekt på at anlegget gis et enhetlig 

og solid preg. 

Argumenter for en dispensasjon: 

Reguleringsplanen gir hver hyttetomt rett til sjøhus/båtplass på området avsatt til sjøformål. 

(Reguleringsplanens pkt. 4.8 -Sjøhustomter og sjøhus). Etter dagens standard er vel en båtplass 

ensbetydende med flytebrygge. Det er da også tilfelle for de aller fleste på Dragsneset. 
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Mer estetisk og enhetlig løsning med gangbro og flytebrygge som en integrert del av sjøhusanlegget, 

hvor det legges vekt på bruk av materialer og konstruksjon som vil gi et mer solid og varig inntrykk 

enn dagen kai -som rives. 

Gangbroen, kan om en vil, betraktes som en renovering av dagens kai, slik at det som er nytt vil bli 

selve flytebryggen med tilhørende landgang. 

Med hensyn på kommuneplanens formål mener jeg prosjektet ligger innenfor planen med hensyn på 

ferdsel og friluft. En flytebrygge vil bli et aktivum for oss som er glad i et friluftsliv på sjøen og som 

gjør det mulig å nyte båtlivet lengre inn i alderdommen. Og ikke minst vil den bli attraktiv blant den 

yngre garden for krabbefiske og som badeplattform. 

Sjøområdet utenfor, som utgjør en liten avgrenset bukt med en omflødd holme, er grunt og lite 

egnet for fiskeriformål og aquaformål. Slik sett strider prosjektet neppe med formålet i arealplanen. 

Med hensyn på ferdsel vil prosjektet ikke endre tilgjengeligheten i forhold til dagens situasjon. 

Dagens løsning med bøye og landtau er til hinder for grunneierens båter, som har sin flytebrygge 

innerst i bukta. På grunn av landtauet har han en relativt trang passasje mellom bøya og holmen for å 

komme ut. Ved lavvann kan det være spesielt problematisk for uerfarne, og èn grunn til at det har 

skjedd uhell. Disse forhold vil løse seg med vår flytebrygge lengre øst. Grunneieren ser da også fram 

til en slik løsning. 

HMS. En flytebrygge vil gi en stor forbedring med hensyn på sikkerhet og vil redusere faren for skader 

og risiko for alvorlige uhell. Spesielt når en er alene om å håndtere båt og utstyr er det en utfordring 

å klyve i tangfjæra, ut og inn av båt, bale med fortøyninger etc. Ikke minst de dagene det er litt vind 

vil en flytebrygge gjøre det lettere og trygger for alle. 

3 vedlegg:  

1 Godkjenning av tiltak -flytebrygge/Nabovarsel 06.08.2019 

2 Arrangement av uteområde.....Gnr. 57 Bnr.37.   Profiltegning 31.07.2019 

3 Plantegning/situasjonsplan. 

 

 Vi håper på en positiv avgjørelse og står svært gjerne til rådighet for mer informasjon hvis det skulle 

være behov, eller at vi har uteglemt noe. 

 

Ski 24.09.2019 

Med vennlig hilsen 

 

Egil Orseth 
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Til Frøya kommune 

Attn. Espen Skagen, Rådhusgata 25, 7260 Sistranda 

Angående Gnr. 57 Bnr. 37, Dragsnes hytteområde. Deres referanse:19/1929 

Tilleggsopplysninger angående ny vurdering av dispensasjonssøknad. 

Hei. 

Vi mener at det har vært noen feil og uklarheter forut i denne saken, kanskje litt mangelfull 

dokumentasjon også. Men vi er tilfreds med at det vil bli foretatt en ny vurdering på bakgrunn av nye 

momenter. 

 Og vi vil på denne måten, for at ting skal være tydelige og presiser, gjenta og utdype noen av våre 

anmerkninger og vurderinger, samt vedlegge nye tegninger og plankart etc. med forbedret kvalitet 

og informasjon. 

Angående: 

1) «e-post til ordfører». vi mener at e-post til ordfører Kristin Strømskag, 20.01.20 «Vedrørende 

formannskapsak nr. 16/20» er relevant for vurderingen, og bør vedlegges saksdokumentene. 

2) «e-post til formannskapets medlemmer». Det samme bør e-post til formannskapets 

medlemmer 21.01.20, «Sak 16/20 Dispensasjon fra byggegrense i strandsonen» bli. 

3) Feil søknad! Det var feil søknad, nemlig «Søknad om godkjenning av tiltak i forbindelse med 

vedlikehold og nye etc …04.08.19» som har vært gjenstand for behandling, og ikke vår «Søknad om 

dispensasjon fra byggegrense …… 24.09.19». Vi vil be om at den «riktige» søknaden blir vurdert. 

 

Våre anmerkninger nedenfor refererer seg til Rådmannens saksframlegg og innstilling til 

formannskapsmøte 22.01.2020, hvor saken ble utsatt for å utrede nye momenter som kom 

til i etterkant. 

4) Felles småbåthavn! Å bruke en felles småbåthavn, et eller annet sted på Frøya, er helt 

urealistisk for begge brukere som alternativ til flytebrygge front av naust/sjøhus. Vi drar opp båtene 

når vi ikke bruker hytta, og har motorer og sjøredskaper mm oppbevart i naustet. Å ha en robåt/ 

småbåt liggende i en småbåthavn, langt unna, ubevoktet uten tilsyn er ikke mulig. Vi bruker hyttene 

til alle årstider i all slags vær og vind. Å måtte flytte båt fra en småbåthavn, over åpne strekninger til 

naustet, vil i enkelte tilfelle være (umulig) og risikabelt for liv og helse. Det samme gjelder hvis en 

skulle hente/levere sjøredskap/fangst fra naustet. En ville også være avhengig av transport mellom 

småbåthavn og hytta. Og hva med de gangene en ikke har med bil? Dette og en rekke andre 

praktiske forhold gjøre det umulig for oss å kunne leve med en slik løsning.  

At Frøya kommune, gjennom kommuneplanen, ønsker å legger til rette for flere småbåthavner er 

prisverdig, men vi tror ikke at intensjonen har vært å tvinge brukere av allerede eksisterende 

naust/sjøhus i spredt bebyggelse, over til disse stedene. Her må det være rom for individuelle 

vurderinger. 

Dessuten er det i reguleringsplanen for «Dragsnes Gnr. 57 Bnr.1» avsatt to områder for sjøhustomter 

og sjøhus. Det er en forståelse for at også området utenfor i strandsonen i tilknytning til sjøhusene 

kan benyttes til sjørelaterte formål. Dette er da også realiteten i dag, og bør være helt i tråd med 
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intensjonen i kommuneplanen (samle bebyggelse og anlegg). At det i etterkant av reguleringsplanen 

ble vedtatt å sette en byggegrense i strandsonen, bør etter vårt syn ikke være et hinder for at vi får 

adgang til å benytte området utenfor naustet.  

Vi mener derfor at et avslag på dispensasjonssøknaden, begrunnet med at kommuneplanen har 

avsatt visse områder til småbåthavner, ikke er god nok grunn. Området avsatt til dette formålet på 

«Dragsnes hytteområde», kan vel like gjerne defineres som småbåthavn. 

Det henvises til vedlagte plankart. 

5) Reguleringsplanens rett til båtplass bestrides. Rådmann og Fylkesmann 

bestrider/underkjenner at det finns et punkt 4.8 i reguleringsplanen, hvor hver hytte gis rett til en 

båtplass. De anerkjenner kun REGULERINGSBESTEMMESEN § 1 til §11, side 1 og 2, og at 

bestemmelsene i RGULERINGSPLANEN ikke eksisterer med begrunnelse i at de ikke er å finne i de 

respektive arkiver.  

Vi bemerke at det et to hytter som i denne omgang skal benytte en eventuelt flytebrygge.   

Se vedlegg: REGULERNGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR «DRAGSNES» 

GNR. 57 BNR. 1. 

Vi mener at punkt 4.8 i reguleringsplanen fortsatt er gyldig, og vedlegger det vi mener er hele 

dokumenter og overlater til Formannskapet å vurdere innholdet. 

6) Påstand om økt privatisering av strandsonen. Rådmann og Fylkesmann begrunner avslag 

med at det vil føre til økt privatisering. Dette mener vi er direkte feil, da det omsøkte tiltaket tvert 

imot fører til redusert privatisering, ved at et en del området åpnes opp når eksisterende kai/gangbro 

rives (markert med sort på vedlagte plantegning).  

Tiltaket er plassert i forlengelsen av området foran naustet, (markert med rødt på plantegning), hvor 

strandsonen allerede er båndlagt med anlegg, (lundbruer og kaifront på sjøhus). Dessuten vil en del 

av sjøområdet vet for naustet bli «frigitt» (til grunneiers glede) når tiltaksøkers båter flyttes 

flytebryggen. 

Hvis en kan si at den nye gangveien erstatter den gamle (omtrent like store), så er det egentlig bare 

selve flytebryggen som er et nytt element. 

Vi mener at tiltaket vil føre til redusert privatisering. 

7) Plan og bygningsloven versus Friluftsloven. Her bør det, etter vår mening, også gjøres en 

vurdering opp mot «Lov om friluftslivet» Rent generelt kan det sies at reguleringsområdet bærer 

preg av privatisering. Ca. 300m før området, hvor veien blir privat, møter man et skilt med «privat 

vei, ingen snuplass»! Selve reguleringsområdet «Dragsnes hytteområde» er stengt med bom, som er 

låst når ingen er tilstede i hyttene. Langs hele grensen, og et godt stykke ut i fjæremålet, går det 

sauegjerder. 

Når det gjelder det omsøkte tiltaket, er det mulig å si at det kan oppfattes som en del av 

gårdsrommet til hytta, som ligger 5-6 meter fra naustveggen. Ifølge «friluftsloven» gis eier/bruker 

sterke rettigheter med hensynet på privatlivets fred og allmennhetens adgang til området, og om å 

vise tilbørlig hensyn. 

Vi mener det også er på sin plass å vurdere tiltaket ut fra «Friluftslovens bestemmelser», om hvorvidt 

«tiltaket fører til ytterligere privatiserer av strandsonen» er relevant med hensyn til allmennhetens 

interesser, -når området allerede er privatisert? 
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8) Stort omfang, veldig omfattende? Fylkesmannen begrunner også sitt råd om avslag på at 

tiltaket er veldig stort og omfattende. Nå er ikke vi av samme oppfatning, og som vi har vist ovenfor 

er i prinsippet det eneste nye bygningselementet selve flytebryggen. At sjøområdet utenfor naustet 

er utfordrende med hensyn på flytebrygge, er vi ikke særlig happy med, men etter mange vurdering 

er vi kommet fram til dette vi mener er den beste løsningen for et sikkert, og langt mer universelt 

utformet og tilrettelagt båtliv. 

Vi mener at tiltaket ikke er vesentlig større enn dagens situasjon, da det i prinsippet bare er selve 

flytebryggen som tilkommer som et nytt element. 

9) Danne/påberope presedens.  Fylkesmannen mener at tiltaket vil danne presedens for flere 

framtidige søknader. En slik argumentasjon kan i dette tilfelles snus tvert om, ved at vi påberoper oss 

presedens, siden det allerede er 11 flytebrygger i Dragsnes-grenda, og at vi som de eneste i området, 

ikke har tilgang til en flytebrygge bør behandles likeverdig.  

Tiltakssøker har forståelse for at Frøya kommune vil søke å begrense områder med anlegg i 

strandsonen. Men her er det snakk om å videreutvikle et område, som for mange år siden er regulert 

til fritidshus, sjø og sjørelatert bygg og aktiviteter, hvor så å si hele reguleringsområdet ligger 

innenfor «Plan og bygningslovens» definisjon av strandsonen.  

10) Fylkeskommunen kommentar. Fylkeskommunen mener at området framstår som privatisert 

og at tiltaket ikke vil endre dagens situasjon vesentlig. 

Vår oppfatning av fylkeskommunens vurdering er derfor at tiltaket ikke er i strider med formålet til 

loven. 

 11) Vi er uenig med Fylkesmann og Rådmann sin begrunnelser for å avslå søknad om 

dispensasjon, med at tiltaket vil føre til økt privatisering i strandsonen. 

Vi mener derimot at privatiseringen av strandsonen vil bli redusert, i og med at én konstruksjon 

(Kai/gangvei) vil bli fjernet fra strandsonen, og ingen nye konstruksjoner kommer i tillegg hvor 

strandsonen ikke allerede er bebygd. Se pkt. 6 ovenfor. 

Statens planretningslinjer skiller mellom pressområder eller ikke innad i kommunene, med hensyn på 

vurdering av hvor restriktiv en skal være med dispensasjoner. Dragsnes hytteområde kan vel neppe 

sies å være i kategori pressområde. 

Planretningslinjenes ønske om felles brygge og naust er oppfylt. Naustet er felles for 2 eiendommer 

(naust er delt lang mønet i to like store deler, flytebryggen vil også bli felles.) 

Med hensyn på allmennhetens tilgang til området har vi påvist at den blir mer tilgjengelig etter 

tiltaket enn før tiltaket, og slik sett i tråd med Planretningslinjene, og ikke i strid med dem, slik det 

hevdes! Tiltaket ligger på et areal som i reguleringsplanen er avsatt til formålet. Innenfor 

reguleringsområdet er det også avsatt et betydelig område som friareal med tilgang til både sjø og 

land. Her er det rikelig plass for allmennheten. Og skulle allmennheten ha behov for å gå i land på 

brygga, er det vel innen som nektet dem det. 
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12) Vår oppfatning av tiltaket i forhold til Pbl.. § 19-2. Dispensasjonsvedtaket. 

Sitat §19-2: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 

eller hensynene i lovens formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt». 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling §1-1. Lovens formål. 

Angående hensynene bak lovens formålsparagraf 

Vi kan ikke se at tiltaket vil vesentlig tilsidesette noen av hensynene som er relevante i lovens 

formålsparagraf, men tvert om, er tiltaket i tråd med flere punkter i lovens formålsparagraf. 

Angående hensynene bak bestemmelsene. 

Bestemmelsen vi søker dispensasjon fra, er §1-8, Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. 

De «Statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø» sier at følgende 

retningslinjer legges til grunn:  

-Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål som 

for eksempel, friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, 

fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. 

Vår vurdering av betydningen av de enkelte formål er at for: 

 «Friluftsliv», først og fremt ha stor positiv betydning for oss som skal bruke tiltaket, for fritidsfiske, 

generell bruk av båt og sjøsport mv.   

«Naturvern» ingen spesiell betydning, utover fiskeplass for hegre, hvileplass for måse og annen 

sjøfugl mv., og en sjelden gang solplass for sel. (Observasjoner på naboens flytebrygge). 

«Naturmangfold» Ingen, utenom som ovenfor. 

«Kulturminner», det er ingen kjente kulturminner knyttet til stedet for tiltaket. 

«Kulturmiljø», en dominerende del av kulturmiljøet i strandsonen på Dragsneset i dag er naust, 

sjøhus, brygger, kai og flytebrygger. Tiltaket vil slik sett komplettere, og passe godt inn i det 

eksisterende kulturmiljøet. 

«Landskap», medfører ingen inngrep i landskapet. Det er selvfølgelig en viss konstruksjon, men ingen 

ting som ikke naturlig hører til i kulturlandskapet. 

«Fiskerinæring», det er ingen fiskerinæring på stedet. Det er dessuten svært lite egnet for et slikt 

formål. 

«Havbruk», totalt uegnet for formålet. Hele Dragsnes-bukta er full av fløer og holmer, og knapt noe 

sted på hele området som er dypere enn 5 meter. 

«Annen samfunnsmessig betydning», når det gjelder tilgjengelighet til sjø for allmennheten vil den 

bli større, ikke mindre med tiltaket, som redegjort for (pkt. -6) i dette dokumentet. (Nå kan det vel 

også tillegges at allmennheten dessverre har vært ganske fraværende . Allmennheten på Dragsnes 

hytteområde har til nå bare utgjort de som «tilhører» stedet, eller deres gjester.) 
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13) Fra Statens retningslinjers avsnitt 6.2 (som gjelder for Frøya kommune), vil vi henvise til et 

meget relevant punkt for søknaden vår: 

«Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også tillegges 

vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene må veies opp mot hensynet til 

de allmenne interesser som er angitt foran, og mulighetene for felles brygger og naust bør også 

vurderes.» 

(Med Planretningslinjens begrep «brygge» må her vel forstås kai/flytebrygge etc. for utlegg av båt, og 

ikke brygge i betydningen av et hus). 

Vi mener, på bakgrunn som redegjort ovenfor, at ingen av hensynene bak lovens formålsparagraf, 

eller hensynene bak bestemmelsene i loven blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge en dispensasjon.  

Når det gjelder i lovens §19-2 Dispensasjonsvedtaket, om at krav til at «fordelene med å gi 

dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering», henviser vi til 

redegjøring i «Søknad om dispensasjon», men kan i stikkords form her nevne:  

-Sikkerhet for liv og helse. 

-Tilgjengelighet forbrukere og bevegelseshemmede. 

-Aktivum bor barn og unge (Krabbefiske, bading mv.) 

-Bifall fra stedets grunneiere, som ser fram til en uhindret ferdsel for sine båter. (Dagen løsning med 

båter på svai og dragertau er til hinder). 

Vi mener med dette at alle i lovens bestemmelser er oppfylt i nødvendig grad til at dispensasjon kan 

innvilges. 

 

14) Avslutningsvis, til ettertanke, vil vi påpeke at hvis kommunen skal håndheve et påbud om at 

alle småbåter skal samles i egne småbåthavner, så synes vi det er meget urimelig. Det vil praksis bety 

at det er innført et byggeforbud mot naust og (flyte)brygger i Frøya kommune, utenom 

småbåthavnene. Slik som i tilfelle med vår søknad. Vi (og andre) er også avhengig av å ha et naust i 

småbåthavnen. Er det da slik at kommunen vil innløse våre naust og stille nye naust til disposisjon i 

småbåthavnen? 

 

Ski 02.02.2020 

Med vennlig hilsen 

Egil Orseth, 

 970 17 805 

Gamleveien 6F, 1423 Ski 
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Til Frøya kommune 

Ved ordfører Kristin Strømskag 

 

Vedrørende formannskapsak  nr. 16/20  21.09.2010 

Flytebrygge Dragsnes 

Jeg er i dag blitt oppmerksom på at Frøya formannskap i morgen skal behandle min søknad om 

utlegging av flytebrygge m.m. på Dragsneset. Og med en innstilling fra Rådmannen til ugunst for meg 

(oss). 

Jeg har i hast gått gjennom sakspapirene til saken og funnet feil og mangler ved saksframstillingen, i 

tillegg til urimelige vurderinger av prosjektet. 

Det er å beklage at jeg ikke har fått sakspapirene til gjennomsyn før saken skal til politisk behandling. 

Dette er etter mitt skjønn en glipp i saksbehandlingen.  

 

Så til noen anmerkninger jeg i denne omgang vil gjøre til saksframlegget: 

1 Under «Saksopplysninger» på side 1 står det at tiltaket vil erstatte en flytebrygge som er 

på eiendommen. Det er feil, det er ingen flytebrygge på eiendommen. 

 

2 Ad fylkesmannens merknader:  

 

2.1   Fylkesmannen bruker uttrykk som «Veldig omfattende» og «Sitt store omfang»   

 

Dette gir et misvisende inntrykk som om at det var et stort prosjekt som skulle reise seg i 

fjæra.  Mens det i realiteten er snakk om en liten og smekker konstruksjon som er 

kostnadsberegnet til kr. 42 000, inklusiv en liten prefabrikert flytebrygge (den minste som 

Kongsvoll Plast leverer) og landgang fra samme fabrikk. 

Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden. 

 

2.2 Fylkesmannen sier videre «at tiltaket med sitt store omfang vil bidra til økt privatisering 

av område og begrense allmenhetens tilgang til strandsonen»  

 

Dette er etter en direkte feilvurdering, da det er det sikk motsatte som skjer. Fordi hele 

tiltaket er planlagt bygget foran naustet og den eksisterende kaia (som vist på vedlegg) 

vil bli revet, slik at en større del av strandsonen enn før tiltaket vil bli tilgjengelig. 

Tiltaket vil med andre ord øke allmenhetens tilgang til strandsonen. 

Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden. 

 

2.3 Fylkesmannen sier at en tillatelse til dette prosjektet vil kunne danne presedens der en 

kan forvente lignende søknader i framtiden. 



Dette stemmer ikke med virkeligheten, da det per i dag er 11 elleve flytebrygger i grenda 

Dragsnes. Jeg og min hyttenabo, som i fellesskap står bak dette tiltaket, er faktisk de 

eneste i hele grenda som ikke har tilgang til en flytebrygge. 

Vi bør faktisk kunne påberope oss presedens for at søknaden vår blir godkjent. 

Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden. 

 

2.4 Fylkesmannen mener at reguleringsplanens pkt. 4.8 vedrørende den enkelte hytteeiers 

rett til sjøhustomt og båtplass, ikke finnes. 

At fylkesmannen insinuerer at jeg har diktet opp dette er direkte sårende. Jeg har i 

forbindelsen med søknaden oversendt en kopi av denne delen av reguleringsplanen til 

Frøya kommune, att. Espen Skagen.  

 

Der står blant annet, sitat «I sjøhusområdet på sørsiden av vegtraseen , skal alle 

hyttene…ha rett til sjøhus/båtplass. Likeså skal alle på nordsiden… ha rett til…» 

 

Fylkesmannens mener at et det likevel ikke var ensbetydende med at hver hytte hadde 

hver sin egen flytebrygge. 

 

Det er da heller ikke tilfelle, da flytebryggen skal deles med hytte nabo gnr. 57 bnr. 31 

 

Dette må derfor etter min mening anføres som et argument for søknaden. 

 

 

Det er også flere punkter i saksframstillingen jeg kunne ønske å uttale meg om, men p.g.a. tidsnød 

må jeg begrense meg til dette. 

Generelt vil jeg si at det burde vært en forutgående dialog mellom parten før saken legges fram til 

politisk behandling. 

For Frøya kommune og de fylkeskommunale og statlige etaten er dette kanskje bare en liten fillesak, 

men for meg er den en meget stor og avgjørende sak. 

 

Jeg vil be om at mine anmerkninger blir lagt fram og vurdert i tirsdagens formannskapsmøte.  

 

Med vennlig hilsen 

Egil Orseth/ 970 17 805 

Gamleveien 6F, 1423 Ski 

20.01.2020 

 

 

 



Til medlemmene av Frøya formannskap 

kristinfurunes.stromskag@froya.kommune.no 

knutarne.stromoy@froya.kommune.no 

lenedahlo.skarsvag@froya.kommune.no 

arvid.hammernes@froya.kommune.no 

geir.meland@froya.kommune.no 

berit.flamo@froya.kommune.no 

dordi.hammer@froya.kommune.no 

 

Sak 16/20 Dispensasjon fra byggegrense i strandsonen 

 

Jeg henvender meg på denne måten til dere i Frøya formannskap fordi dere i morgen, 21.01.20 skal 

behandle sak 16/20, angående min søknad om dispensasjon fra byggegrense i strandsonen. 

Jeg sendte i går et e-postbrev til ordføreren angående saken, fordi jeg var uenig i vurderingene som 

ble gjort av fylkesmann mm. Jeg har i dag rettet noen skrivefeil i dette brevet, og vedlegger det 

sammen med denne henvendelsen. 

I tillegg har jeg noen kommentarer til rådmannens vurderinger, som jeg ser i stor grad baserer sine 

vurderinger på kopi av fylkesmannens uttalelser. Og som jeg har påvist i brev til ordføreren, etter min 

mening, er direkte feil og feilvurderinger. 

Rådmannens begrunnelse for avslag ligger i at, sitat: «Tiltaket vil bidra til økt privatisering av 

strandsonen ….mv». Dette stemmer ikke med det faktiske forholdet, tvert om så vil tiltaket føre til 

økt tilgjengelig, fordi rivning av den eksisterende kaia vil åpne opp i strandsonen. Hele tiltaket vil 

foregå i front av naustet hvor arealet allerede er båndlagt med to 7 meter lange lundbruer (en for 

hver av nausthalvdelene). 

Med hensyn på privatisering av området må jeg også henvise til at «Lov om friluftsliv» og definisjon 

av innmark, tomt og gårdsrom, sannsynligvis vil definere dette område som privat, og dermed gi 

eier/bruker sterke rettigheter med hensyn på ferdsel og opphold av publikum i dette området. En 

kan derfor stille seg spørsmålet om hensynet til å privatisere strandsonen er relevant i dette tilfellet. 

Hytta ligger 5-6 meter i fra naustveggen, og hele området i mellom brukes i dag som «gårdsrom». 

 Jeg kan heller ikke se at søknaden er vurdert opp mot de mange fagre ordene i kommuneplanen, 

blant annet med hensyn på helse, miljø og sikkerhet, barns og unges oppvekstvilkår og ikke minst 

krav til universal tilgjengelighet. 

Heller ikke noen av de andre momentene som jeg har listet i min søknad kan jeg se er vurdert. Blant 

annet at grunneier som på grunn av våre båter og landtau mer eller mindre er stengt inne med sin 

båt, er begeistret og bifaller tiltaket slik at han og hans gjester i framtiden kan komme uhindret ut. 

Rådmannen henviser til områder i kommunalplanens arealdel av satt til småbåthavn. Dette er ikke 

noe alternativ for vår del. Å ha en småbåt/robåt med påhenger liggende Dyrøya, Nesset, Sistranda 



eller hvor det måtte være, er en håpløs situasjon ut i fra mange forhold, blant annet logistikk og ikke 

minst vær og vind. Dette håper jeg formannskapets medlemmer har en større innsikt i og forståelse 

for enn det gis inntrykk av her. 

Å si nei til dette tiltaket mener jeg faktisk vil måtte bety et totalforbud mot flytebrygger i forbindelse 

med naust/sjøhus. For et naust må da nødvendigvis ligge i strandsonen. 

Jeg mener at det hadde vært en fordel med en befaring av plassen for tiltaket. Og at det ble fortatt 

en revurdering av grunnlaget for det foreslåtte avslaget basert på dette og mine anmerkninger.  

Saken er kanskje best tjent med å bli utsatt til dette er avklart. 

Ski 20.01.2020 

Med vennlig hilsen 

Egil Orseth/ 970 17 805 

Gamleveien 6F, 1423 Ski 
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SAKSPROTOKOLL - GNR 57 BNR 37 DISPEENSASJON - FLYTEBRYGGE M.M. - DRAGSNES  

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 03.03.20: 

 

 

Rep. Arvid Hammernes ba om vurdering av sin habilitet da han har vært med å utarbeide reguleringplanen i 

området. 

Rep. Arvid Hammernes ble enstemmig vedtatt habil. 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Enstemmig. 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Espen Skagen Arkiv: GNR 57/37  

Arkivsaksnr.: 19/1929    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Formannskapet 

 

GNR 57 BNR 37 DISPEENSASJON - FLYTEBRYGGE M.M. - DRAGSNES  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet gir ikke dispensasjon fra formål i KPA og pbl. § 1-8 for 

oppføring av flytebrygge med landgang, på gnr. 57, bnr. 37, som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1 jfr. § 19-2. Vilkårene for å gi 

dispensasjon er ikke oppfylt, jfr. § 19-2. 

 

 

Vedlegg: 

Søknad om dispensasjon 

Tilleggsoppslyninger ang ny vurdering av dispensasjonssøknad 

Brev til ordfører 

Brev til formannskap 

Tegninger naust 

Kart/plantegninger 

Reguleringsbestemmelser i tilknyttning til reguleringsplan (bestemmelser og planbeskrivelse) 

 

Saksopplysninger:   

Egil Orseth ønsker føre opp tiltak i strandsonen og i sjøen. Detaljert vil dette bestå av en gangbro på 

ca. 15 meter lengde og 1,8 meter bredde. Gangbroen vil knytte seg til flytebrygge på 6x2,5 meter. 

Tiltaket vil erstatte kai som er på eiendommen i dag, som kan sees på kartet over. 

Saken ble behandlet i Formannskapet 21.01.2020. 

Det har før forrige behandling kommet opplysninger som kan påvirke utfall i saken. Saken ble derfor 

sendt tilbake til administrasjonen for å kunne svare ut merknadene som kom inn 19.01.2020. Søker har 

bedt om befaring på stedet før saken avgjøres.  

Administrasjonen har også mottatt henvendelser fra søker i ettertid, som også vedlegges som bilag til 

behandlingen, disse vil også behandles. 

Under her vil rådmannen besvare de merknadene som kom inn 19.01.2020: 

1. Under «Saksopplysninger» på side 1 står det at tiltaket vil erstatte en flytebrygge som er på 

eiendommen. Det er feil, det er ingen flytebrygge på eiendommen. 



Rådmannens kommentar: «Det medfører riktighet at det ikke er en flytebrygge på eiendommen. Det 

er i dag en kai/gangbro som står parallelt med naustet.» 

2. Fylkesmannens merknader: 

2.1. Fylkesmannen bruker uttrykk som «Veldig omfattende» og «Sitt store omfang» Dette gir et 

misvisende inntrykk som om at det var et stort prosjekt som skulle reise seg i fjæra. Mens det i 

realiteten er snakk om en liten og smekker konstruksjon som er kostnadsberegnet til kr. 42 

000, inklusiv en liten prefabrikert flytebrygge (den minste som Kongsvoll Plast leverer) og 

landgang fra samme fabrikk. Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden 

Rådmannens kommentar: «Kommunen bør avstå å kommentere Fylkesmannens vurderinger, men da 

deler av grunnlaget for utfallet i saken baserer seg på sektormyndighetenes utkallelse gjør 

rådmannen likevel dette: Det er av rådmannens vurdering at en flytebrygge på 6x2,5 meter i seg selv 

ikke er særlig omfattende, men med tanke på at det i tillegg skal komme en landgang på 15 meter, så 

stiller rådmannen seg bak denne beskrivelsen.» 

1.2 Fylkesmannen sier videre «at tiltaket med sitt store omfang vil bidra til økt privatisering av 

område og begrense allmenhetens tilgang til strandsonen» Dette er etter en direkte 

feilvurdering, da det er det sikk motsatte som skjer. Fordi hele tiltaket er planlagt bygget foran 

naustet og den eksisterende kaia (som vist på vedlegg) vil bli revet, slik at en større del av 

strandsonen enn før tiltaket vil bli tilgjengelig. Tiltaket vil med andre ord øke allmenhetens 

tilgang til strandsonen. Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden. 

Rådmannens kommentar: «Alle tiltak som er planlagt brukt for enkeltpersoner eller en gruppe vil i 

realiteten bidra til privatisering. Selv om tiltaket selv, ikke fysisk, vil bidra til at adgangen til sjøen 

blir begrenset, vil et privat tiltak privatisere området rundt, noe som gjør at terskelen for å bruke 

strandsonen som rekreasjonsområde betydelig høyere.» 

1.3 Fylkesmannen sier at en tillatelse til dette prosjektet vil kunne danne presedens der en kan 

forvente lignende søknader i framtiden. Dette stemmer ikke med virkeligheten, da det per i dag 

er 11 elleve flytebrygger i grenda Dragsnes. Jeg og min hyttenabo, som i fellesskap står bak 

dette tiltaket, er faktisk de eneste i hele grenda som ikke har tilgang til en flytebrygge. 

Vi bør faktisk kunne påberope oss presedens for at søknaden vår blir godkjent. 

Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden. 

Rådmannens kommentar: «Selv om det er flere flytebrygger i området i dag, kan saken skape 

presedens i fremtiden, da det er flere ledige tomter i området som ikke er bebygd.» 

1.4 Fylkesmannen mener at reguleringsplanens pkt. 4.8 vedrørende den enkelte hytteeiers rett til 

sjøhustomt og båtplass, ikke finnes. At fylkesmannen insinuerer at jeg har diktet opp dette er 

direkte sårende. Jeg har i forbindelsen med søknaden oversendt en kopi av denne delen av 

reguleringsplanen til Frøya kommune, att. Espen Skagen. 

Rådmannens kommentar: «Kommunen kan etter flere oppslag ikke finne disse bestemmelsene i 

vedtatt reguleringsplan. Rådmannen vurdere det slik at den «bestemmelsen» som søker referer til er 

en del av det vi i dag ville omtalt som en «planbeskrivelse». Dette er ikke det samme som en 

reguleringsbestemmelse, og skal heller ikke ha tilsvarende vekt i en vurdering av momentene i saken. 

I tillegg ligger tiltaket utenfor reguleringsplanens planavgrensning» 

En vil her komme med kommentar til merknaden mottatt av saksbehandler mottatt 02.02.2020. 

Søker skriver:  

Hei. 



Vi mener at det har vært noen feil og uklarheter forut i denne saken, kanskje litt mangelfull 

dokumentasjon også. Men vi er tilfreds med at det vil bli foretatt en ny vurdering på bakgrunn av nye 

momenter. 

Og vi vil på denne måten, for at ting skal være tydelige og presiser, gjenta og utdype noen av våre 

anmerkninger og vurderinger, samt vedlegge nye tegninger og plankart etc. med forbedret kvalitet og 

informasjon. 

Angående: 

1. «e-post til ordfører». vi mener at e-post til ordfører Kristin Strømskag, 20.01.20 «Vedrørende 

formannskapsak nr. 16/20» er relevant for vurderingen, og bør vedlegges saksdokumentene. 

Rådmannens kommentar: «E-post er vedlagt, merknadene er svart ut ovenfor.» 

2. «e-post til formannskapets medlemmer». Det samme bør e-post til formannskapets medlemmer 

21.01.20, «Sak 16/20 Dispensasjon fra byggegrense i strandsonen» bli. 

Rådmannens kommentar: «Vurderinger av momenter i saken vil bli vurdert under «Rådmannens 

vurdering». 

3. Feil søknad! Det var feil søknad, nemlig «Søknad om godkjenning av tiltak i forbindelse med 

vedlikehold og nye etc …04.08.19» som har vært gjenstand for behandling, og ikke vår 

«Søknad om dispensasjon fra byggegrense …… 24.09.19». Vi vil be om at den «riktige» 

søknaden blir vurdert. 

Rådmannens kommentar: «Rådmannen beklager at det lå med feil søknad i behandlingen i saken. 

Dette er rettet opp ved ny behandling.» 

4. Felles småbåthavn! Å bruke en felles småbåthavn, et eller annet sted på Frøya, er helt 

urealistisk for begge brukere som alternativ til flytebrygge i front av naust/sjøhus. Vi drar opp 

båtene når vi ikke bruker hytta, og har motorer og sjøredskaper mm oppbevart i naustet. Å ha 

en robåt/ småbåt liggende i en småbåthavn, langt unna, ubevoktet uten tilsyn er ikke mulig. Vi 

bruker hyttene til alle årstider i all slags vær og vind. Å måtte flytte båt fra en småbåthavn, 

over åpne strekninger til naustet, vil i enkelte tilfelle være (umulig) og risikabelt for liv og 

helse. Det samme gjelder hvis en skulle hente/levere sjøredskap/fangst fra naustet. En ville 

også være avhengig av transport mellom småbåthavn og hytta. Og hva med de gangene en ikke 

har med bil? Dette og en rekke andre praktiske forhold gjøre det umulig for oss å kunne leve 

med en slik løsning. 

 

At Frøya kommune, gjennom kommuneplanen, ønsker å legger til rette for flere småbåthavner 

er prisverdig, men vi tror ikke at intensjonen har vært å tvinge brukere av allerede eksisterende 

naust/sjøhus i spredt bebyggelse, over til disse stedene. Her må det være rom for individuelle 

vurderinger. 

 

Dessuten er det i reguleringsplanen for «Dragsnes Gnr. 57 Bnr.1» avsatt to områder for 

sjøhustomter og sjøhus. Det er en forståelse for at også området utenfor i strandsonen i 

tilknytning til sjøhusene kan benyttes til sjørelaterte formål. Dette er da også realiteten i dag, 

og bør være helt i tråd med intensjonen i kommuneplanen (samle bebyggelse og anlegg). At det 

i etterkant av reguleringsplanen ble vedtatt å sette en byggegrense i strandsonen, bør etter vårt 

syn ikke være et hinder for at vi får adgang til å benytte området utenfor naustet. 

Vi mener derfor at et avslag på dispensasjonssøknaden, begrunnet med at kommuneplanen har 

avsatt visse områder til småbåthavner, ikke er god nok grunn. Området avsatt til dette formålet 

på «Dragsnes hytteområde», kan vel like gjerne defineres som småbåthavn. 

Det henvises til vedlagte plankart. 



Rådmannens kommentarer: «Det er kommunens intensjon å samlokalisere småbåtanlegg o.l. Dette 

gjøres for å hindre spredt utbygging i strandsonen. Det at man har en brygge eller et naust gir en 

ikke en rettighet på å få legge ut en flytebrygge. Har man ett naust, så er det fra kommunen definert 

som at båt skal oppbevares i naust. Videre så er det regulert småbåthavn ca. 380 meter fra tiltaket. 

Et område regulert til naust/sjøhus er ikke det samme som småbåthavn» 

5. Reguleringsplanens rett til båtplass bestrides. Rådmann og Fylkesmann bestrider/underkjenner 

at det finns et punkt 4.8 i reguleringsplanen, hvor hver hytte gis rett til en båtplass. De 

anerkjenner kun REGULERINGSBESTEMMESEN § 1 til §11, side 1 og 2, og at 

bestemmelsene i REGULERINGSPLANEN ikke eksisterer med begrunnelse i at de ikke er å 

finne i de respektive arkiver. 

Vi bemerke at det et to hytter som i denne omgang skal benytte en eventuelt flytebrygge. 

Se vedlegg: REGULERNGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL 

REGULERINGSPLAN FOR «DRAGSNES» GNR. 57 BNR. 1. 

Vi mener at punkt 4.8 i reguleringsplanen fortsatt er gyldig, og vedlegger det vi mener er hele 

dokumenter og overlater til Formannskapet å vurdere innholdet. 

Rådmannens kommentar: «Kommunen mener det er to forhold som må vektlegges her: 

1. Bestemmelsen som det refereres til er ikke reguleringsbestemmeslsene i planen, men 

planbeskrivelsen. 

2. Området det søkes dispensasjon fra, omfattes ikke av reguleringsplanen, da den ligger utenfor 

reguleringsplanens avgrensning.» 

 

6. Påstand om økt privatisering av strandsonen. Rådmann og Fylkesmann begrunner avslag med 

at det vil føre til økt privatisering. Dette mener vi er direkte feil, da det omsøkte tiltaket tvert 

imot fører til redusert privatisering, ved at et en del området åpnes opp når eksisterende 

kai/gangbro rives (markert med sort på vedlagte plantegning). 

Tiltaket er plassert i forlengelsen av området foran naustet, (markert med rødt på plantegning), 

hvor strandsonen allerede er båndlagt med anlegg, (lundbruer og kaifront på sjøhus). Dessuten 

vil en del av sjøområdet vet for naustet bli «frigitt» (til grunneiers glede) når tiltaksøkers båter 

flyttes flytebryggen. 

Hvis en kan si at den nye gangveien erstatter den gamle (omtrent like store), så er det egentlig 

bare selve flytebryggen som er et nytt element. 

Vi mener at tiltaket vil føre til redusert privatisering. 

Rådmannens kommentar: «Viser til svar på merknad 2.2 av brev datert 19.01.2020.» 

7. Plan og bygningsloven versus Friluftsloven. Her bør det, etter vår mening, også gjøres en 

vurdering opp mot «Lov om friluftslivet» Rent generelt kan det sies at reguleringsområdet 

bærer preg av privatisering. Ca. 300m før området, hvor veien blir privat, møter man et skilt 

med «privat vei, ingen snuplass»! Selve reguleringsområdet «Dragsnes hytteområde» er stengt 

med bom, som er låst når ingen er tilstede i hyttene. Langs hele grensen, og et godt stykke ut i 

fjæremålet, går det sauegjerder. 

Når det gjelder det omsøkte tiltaket, er det mulig å si at det kan oppfattes som en del av 

gårdsrommet til hytta, som ligger 5-6 meter fra naustveggen. Ifølge «friluftsloven» gis 

eier/bruker sterke rettigheter med hensynet på privatlivets fred og allmennhetens adgang til 

området, og om å vise tilbørlig hensyn. 

Vi mener det også er på sin plass å vurdere tiltaket ut fra «Friluftslovens bestemmelser», om 

hvorvidt «tiltaket fører til ytterligere privatiserer av strandsonen» er relevant med hensyn til 

allmennhetens interesser, -når området allerede er privatisert? 



Rådmannens kommentar: «Vurderingen som skal foretas i denne saken omhandler hvorvidt 

bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt eller ei. Og om det foreligger en 

overvekt av fordeler. Dette med hjemmel i pbl. § 19.1 jfr. § 19.2 andre ledd. Det synes ikke relevant 

å trekke friluftsloven inn i behandling av dispensasjon i en byggesak» 

8. Stort omfang, veldig omfattende? Fylkesmannen begrunner også sitt råd om avslag på at 

tiltaket er veldig stort og omfattende. Nå er ikke vi av samme oppfatning, og som vi har vist 

ovenfor er i prinsippet det eneste nye bygningselementet selve flytebryggen. At sjøområdet 

utenfor naustet er utfordrende med hensyn på flytebrygge, er vi ikke særlig happy med, men 

etter mange vurdering er vi kommet fram til dette vi mener er den beste løsningen for et 

sikkert, og langt mer universelt utformet og tilrettelagt båtliv. 

Vi mener at tiltaket ikke er vesentlig større enn dagens situasjon, da det i prinsippet bare er 

selve flytebryggen som tilkommer som et nytt element. 

Rådmannens kommentar: «Dette er svart ut tidligere.» 

9. Danne/påberope presedens. Fylkesmannen mener at tiltaket vil danne presedens for flere 

framtidige søknader. En slik argumentasjon kan i dette tilfelles snus tvert om, ved at vi 

påberoper oss presedens, siden det allerede er 11 flytebrygger i Dragsnes-grenda, og at vi som 

de eneste i området, ikke har tilgang til en flytebrygge bør behandles likeverdig. 

Tiltakssøker har forståelse for at Frøya kommune vil søke å begrense områder med anlegg i 

strandsonen. Men her er det snakk om å videreutvikle et område, som for mange år siden er 

regulert til fritidshus, sjø og sjørelatert bygg og aktiviteter, hvor så å si hele 

reguleringsområdet ligger innenfor «Plan og bygningslovens» definisjon av strandsonen. 

Rådmannens kommentar: «Dette er svart ut tidligere.» 

10. Fylkeskommunen kommentar. Fylkeskommunen mener at området framstår som privatisert og 

at tiltaket ikke vil endre dagens situasjon vesentlig. 

Vår oppfatning av fylkeskommunens vurdering er derfor at tiltaket ikke er i strider med 

formålet til loven. 

Rådmannens kommentar: «Dersom tiltaket ikke er i strid med formålet i loven er det ikke behov for 

en dispensasjonsbehandling. Kommunen har vurdert at tiltaket er i strid med formålet i loven, og at 

denne blir vesentlig tilsidesatt.» 

11. Vi er uenig med Fylkesmann og Rådmann sin begrunnelser for å avslå søknad om 

dispensasjon, med at tiltaket vil føre til økt privatisering i strandsonen. 

Vi mener derimot at privatiseringen av strandsonen vil bli redusert, i og med at én 

konstruksjon (Kai/gangvei) vil bli fjernet fra strandsonen, og ingen nye konstruksjoner kommer 

i tillegg hvor strandsonen ikke allerede er bebygd. Se pkt. 6 ovenfor. 

Statens planretningslinjer skiller mellom pressområder eller ikke innad i kommunene, med 

hensyn på vurdering av hvor restriktiv en skal være med dispensasjoner. Dragsnes hytteområde 

kan vel neppe sies å være i kategori pressområde. 

 

Planretningslinjenes ønske om felles brygge og naust er oppfylt. Naustet er felles for 2 

eiendommer (naust er delt lang mønet i to like store deler, flytebryggen vil også bli felles.) 

Med hensyn på allmennhetens tilgang til området har vi påvist at den blir mer tilgjengelig etter 

tiltaket enn før tiltaket, og slik sett i tråd med Planretningslinjene, og ikke i strid med dem, slik 

det hevdes! Tiltaket ligger på et areal som i reguleringsplanen er avsatt til formålet. Innenfor 

reguleringsområdet er det også avsatt et betydelig område som friareal med tilgang til både sjø 

og land. Her er det rikelig plass for allmennheten. Og skulle allmennheten ha behov for å gå i 

land på brygga, er det vel innen som nektet dem det. 



Rådmannens kommentar: «Det er uklart for kommunen hvilke retningslinjer det refereres til, men 

Frøya kommune er generelt vurdert som et området der det er stort byggepress i strandsonen. Dette 

gjelder også Dragsneset.» 

12. Vår oppfatning av tiltaket i forhold til Pbl.. § 19-2. Dispensasjonsvedtaket. 

Sitat §19-2: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 

fra, eller hensynene i lovens formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt». 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling §1-1. Lovens formål. 

Angående hensynene bak lovens formålsparagraf 

Vi kan ikke se at tiltaket vil vesentlig tilsidesette noen av hensynene som er relevante i lovens 

formålsparagraf, men tvert om, er tiltaket i tråd med flere punkter i lovens formålsparagraf. 

Angående hensynene bak bestemmelsene. 

Bestemmelsen vi søker dispensasjon fra, er §1-8, Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. 

De «Statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø» sier at 

følgende retningslinjer legges til grunn: 

-Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål som 

for eksempel, friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, 

fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. 

Vår vurdering av betydningen av de enkelte formål er at for: 

«Friluftsliv», først og fremt ha stor positiv betydning for oss som skal bruke tiltaket, for 

fritidsfiske, generell bruk av båt og sjøsport mv. 

«Naturvern» ingen spesiell betydning, utover fiskeplass for hegre, hvileplass for måse og 

annen sjøfugl mv., og en sjelden gang solplass for sel. (Observasjoner på naboens 

flytebrygge). 

«Naturmangfold» Ingen, utenom som ovenfor. 

«Kulturminner», det er ingen kjente kulturminner knyttet til stedet for tiltaket. 

«Kulturmiljø», en dominerende del av kulturmiljøet i strandsonen på Dragsneset i dag er naust, 

sjøhus, brygger, kai og flytebrygger. Tiltaket vil slik sett komplettere, og passe godt inn i det 

eksisterende kulturmiljøet. 

«Landskap», medfører ingen inngrep i landskapet. Det er selvfølgelig en viss konstruksjon, 

men ingen ting som ikke naturlig hører til i kulturlandskapet. 

«Fiskerinæring», det er ingen fiskerinæring på stedet. Det er dessuten svært lite egnet for et 

slikt formål. 

«Havbruk», totalt uegnet for formålet. Hele Dragsnes-bukta er full av fløer og holmer, og 

knapt noe sted på hele området som er dypere enn 5 meter. 

«Annen samfunnsmessig betydning», når det gjelder tilgjengelighet til sjø for allmennheten vil 

den bli større, ikke mindre med tiltaket, som redegjort for (pkt. -6) i dette dokumentet. (Nå kan 

det vel også tillegges at allmennheten dessverre har vært ganske fraværende . Allmennheten på 

Dragsnes hytteområde har til nå bare utgjort de som «tilhører» stedet, eller deres gjester.) 

Rådmannens kommentar: «For vurdering etter pbl. § 19-2 annet ledd, se «Rådmannens vurdering»». 

13. Fra Statens retningslinjers avsnitt 6.2 (som gjelder for Frøya kommune), vil vi henvise til et 

meget relevant punkt for søknaden vår: «Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring 

av naust og brygge skal også tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse 

hensynene må veies opp mot hensynet til de allmenne interesser som er angitt foran, og 

mulighetene for felles brygger og naust bør også vurderes.» (Med Planretningslinjens begrep 

«brygge» må her vel forstås kai/flytebrygge etc. for utlegg av båt, og ikke brygge i 

betydningen av et hus). 



Vi mener, på bakgrunn som redegjort ovenfor, at ingen av hensynene bak lovens 

formålsparagraf, eller hensynene bak bestemmelsene i loven blir vesentlig tilsidesatt ved å 

innvilge en dispensasjon. 

Når det gjelder i lovens §19-2 Dispensasjonsvedtaket, om at krav til at «fordelene med å gi 

dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering», henviser vi til 

redegjøring i «Søknad om dispensasjon», men kan i stikkords form her nevne: 

-Sikkerhet for liv og helse. 

-Tilgjengelighet forbrukere og bevegelseshemmede. 

-Aktivum bor barn og unge (Krabbefiske, bading mv.) 

-Bifall fra stedets grunneiere, som ser fram til en uhindret ferdsel for sine båter. (Dagen 

løsning med båter på svai og dragertau er til hinder).  

Vi mener med dette at alle i lovens bestemmelser er oppfylt i nødvendig grad til at 

dispensasjon kan innvilges. 

Rådmannens kommentar: «Kommunen forstår ikke begrepet «brygge» som kai/flytebrygge etc. 

Dersom dette skal være et moment som skal tillegges vekt (fritidsfiske) så må bruken være til 

fritidsfiske, ikke privat flytebrygge. Videre vurdering i rådmannens vurdering» 

14. Avslutningsvis, til ettertanke, vil vi påpeke at hvis kommunen skal håndheve et påbud om at 

alle småbåter skal samles i egne småbåthavner, så synes vi det er meget urimelig. Det vil 

praksis bety at det er innført et byggeforbud mot naust og (flyte)brygger i Frøya kommune, 

utenom småbåthavnene. Slik som i tilfelle med vår søknad. Vi (og andre) er også avhengig av 

å ha et naust i småbåthavnen. Er det da slik at kommunen vil innløse våre naust og stille nye 

naust til disposisjon i småbåthavnen? 

Rådmannens kommentar: «Det finnes egne områder avsatt til naust/sjøhus og småbåthavn. I områder 

der det i sjø er avsatt til småbåthavn, er det på land som regel avsatt til et byggeformål. Dette kan 

være «annen bebyggelse og anlegg», «næring», «naust/sjøhus» osv. Det er ikke slik at når et område 

er avsatt til naust så har man automatisk rettighet til flytebrygge. Det å skulle kreve at kommunen 

skal innløse naust og stille nye tomter i en småbåthavn, på bakgrunn av at det i reguleringsplanen 

ikke er regulert området for flytebrygger er urimelig krav og er ikke relevant i den 

dispensasjonssak.»  

Merknader: 

Tiltaket er nabovarslet jfr. PBL § 21-3. Søknaden er forelagt sektormyndigheter jfr. pbl. § 21-5. Det er 

følgende merknader til saken: 

 Merknad Kommentar fra rådmann 

Fylkesmannen 

09.12.2019 

Innledningsvis ønsker vi å råde 

kommunen til å følge intensjonen 

i kommuneplan om å samle denne 

type anlegg til felles 

småbåtanlegg. 

Tiltaket er veldig omfattende og 

vil gi et helt annet inntrykk av 

anlegget rundt naustet/sjøhuset 

enn hva som er tilfelle i dag. 

Tiltaket vil med sitt store omfang 

bidra til økt privatisering av 

området, og vil begrense 

allmennhetens tilgang til 

Tatt til etterretning 



strandsonen. I henhold til Statlige 

planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs 

sjøen skal byggeforbudet i 

strandsonen i Frøya kommune 

praktiseres strengt. En tillatelse til 

dette tiltaket vil kunne føre til 

presedens der en vil kunne 

forvente å få flere liknende 

søknader i fremtiden. 

I reguleringsplanen er det satt av 

areal til naust, og tiltaket ligger i 

ett av disse arealene. Søker 

hevder, med henvisning til 

reguleringsplanens pkt. 4.8, at 

hver hyttetomt har rett til 

sjøhus/båtplass. Søker mener 

videre at det etter dagens standard 

er ensbetydende med flytebrygge. 

Så langt vi kan se er naust kun 

nevnt i § 2 og vi kan ikke se at 

noen av paragrafene har 

underpunkter – dvs. punkt 4.8 

finnes ikke. Om 

reguleringsplanen hadde 

inneholdt et slikt punkt hadde det 

likevel ikke vært ensbetydende 

med at hver hytte har rett på egen 

flytebrygge. 

I henhold til «Planbeskrivelse til 

kommuneplanens arealdel med 

kystsoneplan i Frøya kommune» 

(2011), ønsker kommunen flere 

felles småbåtanlegg. 

Kommuneplanen inneholder vel 

63 småbåthavner med ulik 

planstatus og størrelse. Disse er 

plassert etter en vurdering av hvor 

det er eksisterende anlegg og 

eksisterende planer. Det er avsatt 

areal i sjø. 

Med bakgrunn i dette er 

Fylkesmannens faglige råd at det 

ikke blir gitt dispensasjon til 

tiltaket. 

Fylkeskommunen 

28.10.2019 

Vi viser til deres oversendelse 

datert 18.oktober 2019. 

Det søkes dispensasjon fra PBL § 

1-8, samt dispensasjon fra 

FNAFF-formålet i 

Tatt til orientering 



kommuneplanens arealdel for 

etablering av flytebrygge med 

gangbro på eiendommen 

57/1. Omsøkte tiltak kommer i 

tilknytning til felles naust for 

eiendommene 57/31 og 37. 

Fylkeskommunen ønsker å minne 

om at strandsonen er gitt et 

spesielt vern gjennom en 

nasjonal bestemmelse direkte tatt 

inn i PBL §1-8 (bygge- og 

deleforbudet i 

strandsonen). Målet om å bevare 

strandsonen mest mulig urørt gjør 

at det skal mye til 

før dispensasjon kan gis. Selv om 

små flytebrygger kan fortone seg 

som relativt 

beskjedne inngrep i strandsonen, 

vil mange enkeltflytebrygger 

samlet sett medføre 

betydelige inngrep i strandsonen 

og dermed medvirke til å 

undergrave 

strandsonevernet. Ved 

samlokalisering av kai- og 

flytebryggeanlegg vil det redusere 

antallet inngrep i strandsonen og 

resultere i mindre privatisering av 

strandsonen. 

Området framstår som privatisert, 

og vil etter våre vurderinger ikke 

endre dagens 

situasjon vesentlig. Rent generelt 

vil vi oppfordre kommunen om å 

stille krav til at 

flytebrygger skal dekke behovet 

for flere i nærliggende område. 

Ut over dette har vi ikke 

merknader til omsøkte tiltak. 

Uttalelsene kan sees i sin helhet som vedlagt dokument i saken  

 

Søkers begrunnelse: 

Dragsnes hytteområde er et avgrenset område på enden av Dragsnesveien. Det ligger på et nes, kalt 

Strømskaget, og er for det meste omsluttet av en relativt sterk tidevannsstrøm, Dragsnesstraumen. 

Området ble på slutten av 1970-tallet regulert til et hytteområde med 15 tomter og tilhørende sjøhus, 

for at barna til Anna og Anton Skarshaug skulle få mulighet til å bygge hver sin hytte på eiendommen. 

Planen ble gitt dispensasjon fra Strandplanloven og stadfestet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag den 

1.10.1980. 

I dag er det, med ett unntak, barnebarn og oldebarn av Anna og Anton som har eiendommene. 



Reguleringsplanen gir hver hyttetomt rett til sjøhus/båtplass på området avsatt til sjøformål. 

(Reguleringsplanens pkt. 4.8 -Sjøhustomter og sjøhus). Etter dagens standard er vel en båtplass 

ensbetydende med flytebrygge. Det er da også tilfelle for de aller fleste på Dragsneset. 

Mer estetisk og enhetlig løsning med gangbro og flytebrygge som en integrert del av sjøhusanlegget, 

hvor det legges vekt på bruk av materialer og konstruksjon som vil gi et mer solid og varig inntrykk 

enn dagen kai -som rives. 

Gangbroen, kan om en vil, betraktes som en renovering av dagens kai, slik at det som er nytt vil bli 

selve flytebryggen med tilhørende landgang. 

Med hensyn på kommuneplanens formål mener jeg prosjektet ligger innenfor planen med hensyn på 

ferdsel og friluft. En flytebrygge vil bli et aktivum for oss som er glad i et friluftsliv på sjøen og som 

gjør det mulig å nyte båtlivet lengre inn i alderdommen. Og ikke minst vil den bli attraktiv blant den 

yngre garden for krabbefiske og som badeplattform. 

Sjøområdet utenfor, som utgjør en liten avgrenset bukt med en omflødd holme, er grunt og lite egnet 

for fiskeriformål og aquaformål. Slik sett strider prosjektet neppe med formålet i arealplanen. Med 

hensyn på ferdsel vil prosjektet ikke endre tilgjengeligheten i forhold til dagens situasjon. 

Dagens løsning med bøye og landtau er til hinder for grunneierens båter, som har sin flytebrygge 

innerst i bukta. På grunn av landtauet har han en relativt trang passasje mellom bøya og holmen for å 

komme ut. Ved lavvann kan det være spesielt problematisk for uerfarne, og èn grunn til at det har 

skjedd uhell. Disse forhold vil løse seg med vår flytebrygge lengre øst. Grunneieren ser da også fram til 

en slik løsning. 

HMS. En flytebrygge vil gi en stor forbedring med hensyn på sikkerhet og vil redusere faren for skader 

og risiko for alvorlige uhell. Spesielt når en er alene om å håndtere båt og utstyr er det en utfordring å 

klyve i tangfjæra, ut og inn av båt, bale med fortøyninger etc. Ikke minst de dagene det er litt vind vil 

en flytebrygge gjøre det lettere og trygger for alle. 

Utdrag fra søknad. Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

Rettslig utgangspunkt: 

Kommuneplanens arealdel (KPA) er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal 

brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. Planen 

inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer 

detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen. 

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn 

fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i 

horisontalplanet ved alminnelig høyvann 

Hovedhensynet bak byggeforbudet langs sjø og vassdrag er å verne strandsonen mot byggetiltak og 

terrenginngrep for å sikre natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmennhetens interesser, samt 

å hindre at tilgjengeligheten til sjø og vassdrag reduseres. Det følger av formålsbestemmelsen i plan- 

og bygningsloven at plan og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning. Det skal legges 

vekt på langsiktige løsninger for samfunnet, likeverd og tas hensyn til barn og unges oppvekstmiljø 

samt estetisk utforming av omgivelsene. 



Det er i kommunens arealer avsatt spesifikke områder der det tillattes tiltak. For areal i sjøen for 

omsøkte tiltak er det kun tillatt med tiltak tilknyttet akvakultur. Bestemmelsenes formål er å hindre 

enkeltvis tiltak langs sjøen og tiltak som bidrar til privatisering.  

 

Vurdering av naturmangfoldloven 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 

(jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke 

true arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint 

beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er 

vurdert. 

Rådmannens vurdering 

Områdene på land er regulert, mens områdene i sjø inngår i kommuneplanens arealdel (KPA) Det er 

KPAs kombinasjonsformål i sjø det søkes dispensasjon fra. Planformålet FNAFF er 

kombinasjonsformål for ferdsel, fiske, akvakultur, natur i sjø. Tiltaket vil ligge i brytingspunktet 

mellom reguleringsplan og kommuneplan, der eiendomsgrensen og kystkonturen er inntegnet. Det er av 

rådmannens vurdering at tiltaket derfor også kommer i konflikt med byggeforbudet i strandsonen jfr. 

pbl. § 1-8. En tillatelse fordrer derfor dispensasjon fra byggeforbudet jfr. § 1-8. 

Fylkesmannen skriver i sin vurdering følgende: 

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en borger har rettskrav på å få 

innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i 

medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 

å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår om kvalifisert 

interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt dersom vilkåret skal være oppfylt. Dersom 

hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det normalt 

ikke være anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen kun har adgang 

til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte 

dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold.  

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende momenter er om 

dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess (omregulering), den har ikke betydning for 

planen for øvrig, den medfører ikke presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller a t 

spesielle naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, kommunalt ledningsnett 

eller lignende). 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (jf. nml § 7). 

Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter eller planter 

på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint beskyttede områder eller vernede 

vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 



«Tiltaket er veldig omfattende og vil gi et helt annet inntrykk av anlegget rundt naustet/sjøhuset enn 

hva som er tilfelle i dag. Tiltaket vil med sitt store omfang bidra til økt privatisering av området, og 

vil begrense allmennhetens tilgang til strandsonen. I henhold til Statlige planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen skal byggeforbudet i strandsonen i Frøya 

kommune praktiseres strengt. En tillatelse til dette tiltaket vil kunne føre til presedens der en vil 

kunne forvente å få flere liknende søknader i fremtiden. 

I reguleringsplanen er det satt av areal til naust, og tiltaket ligger i ett av disse arealene. Søker 

hevder, med henvisning til reguleringsplanens pkt. 4.8, at hver hyttetomt har rett til sjøhus/båtplass. 

Søker mener videre at det etter dagens standard er ensbetydende med flytebrygge. Så langt vi kan se 

er naust kun nevnt i § 2 og vi kan ikke se at noen av paragrafene har underpunkter – dvs. punkt 4.8 

finnes ikke. Om reguleringsplanen hadde inneholdt et slikt punkt hadde det likevel ikke vært 

ensbetydende med at hver hytte har rett på egen flytebrygge. 

I henhold til «Planbeskrivelse til kommuneplanens arealdel med kystsoneplan i Frøya kommune» 

(2011), ønsker kommunen flere felles småbåtanlegg. Kommuneplanen inneholder vel 63 

småbåthavner med ulik planstatus og størrelse. Disse er plassert etter en vurdering av hvor det er 

eksisterende anlegg og eksisterende planer. Det er avsatt areal i sjø.» 

Rådmannen i Frøya kommune er enig i Fylkesmannens vurdering i denne saken. Tiltaket vil bidra til 

økt privatisering i strandsonen og er ikke i tråd med de Statlige planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs sjø og vassdrag. På denne måten er ikke tiltaket i tråd med 

kommuneplanens intensjon om å samlokalisere tiltak for å hindre spredt nedbygging av strandsonen. 

Det er videre enn viss fare for at saken vil skape presedens for lignende saker i fremtiden. 

Selv om det foreligger som en fordel at kai/landgang vil bli fjernet, ønsker ikke kommunen at det legge 

ut nye enkeltvise flytebrygger. Det er i reguleringsplanen Dragsens øst (plan-id: 1620200306) regulert 

eget område til småbåthavn, ca. 380 meter fra omsøkt tiltak. Kommunen mener det er helt innenfor å 

forvente at disse områdene blir tatt i bruk før man begynner i gi dispensasjon.  

På grunnlag av vurderingen ovenfor konkluderer rådmannen med at tiltaket vil tilsidesette hensynet bak 

bestemmelsen det søkes dispensasjon fra. Da vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative er det ikke grunnlag 

for å vurdere en vekting av fordeler og ulemper ved tiltaket. 

Konklusjon 

Rådmannen anbefaler at det ikke gis dispensasjon fra kravet om regulering som. Vilkårene i pbl. 

§ 19-2 er ikke oppfylt.  

 

 

 

 



Fra: Egil Arnfinn Orseth [egorz@online.no] 
Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 
Kopi:  
Sendt: 05.02.2020 18:54:23 
Emne: Attn. Espen Skagen, Saknr. 19/1929-2 Dispensasjonssøknad Gnr. 57 Bnr. 37som 
kanskje kan være nyttig 
Vedlegg: 1_DSC_00463_Disp.jpg; 2_DSC_00958_Disp.jpg; 3_DSC_0445_Disp.jpg; 
4_DSC_0447_Disp.jpg 

Hei, oversender noen bilder i forbindelse med dispensasjonssøknaden, som kan være 
nyttige. 
OBS, må sende i to omganger pga. størrelsen på filene. 

  
Med vennlig hilsen 
Egil Orseth 
970 17 805 
  



















Fra: Egil Arnfinn Orseth [egorz@online.no] 
Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 
Kopi:  
Sendt: 02.02.2020 21:51:46 
Emne: Attn. Espen Skagen, Dispensasjonssøknad Gnr. 57 Bnr 37 
Vedlegg: Søknad om dispensasjon 24092019.docx; Tilleggoplysninger angående ny 
vurdering av dispensasjonssøknad.docx; Til Ordfører_Vedrørende formannskapsak 
nr.docx; Til Formannskap_Jeg henvender meg.docx; Tegning_Naust og brygge ferdig 
utbygd 2020_1.pdf; Tegning_Naust og brygge ferdig tiltak i forhold dagens situasjon 
2020_3.pdf; Tegning_Naust og brygge dagens situasjon 2020_2.pdf; Kart 
plantegninger_dagens og omsøkt situasjon.pdf; Reguleringsbestemmelser i tilknytning til 
reguleringsplan DRAGSNES 57_1.pdf 

Deres ref, 19/1929-2, Gnr.57 bnr.37 
  
Hei, jeg vedlegger herved alle dokumentene som er relevante fra min side, i forbindelse 
med ny behandling av søknad om dispensasjon, og som jeg mener bør vedlegges 
innstillingen. 
  

  
Med vennlig hilsen 
Egil Orseth 
970 17 805 
  



Fra: Egil Arnfinn Orseth [egorz@online.no] 
Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 
Kopi:  
Sendt: 28.01.2020 20:17:24 
Emne: Fwd: Attn. Espen Skagen, Saknr. 19/1929-2 Disp.søknad Gnr. 57 Bnr. 37 
Vedlegg: Naust og brygge dagens situasjon 2020_2.pdf; Naust og brygge ferdig tiltak i 
forhold dagens situasjon 2020_3.pdf; Naust og brygge ferdig utbygd 2020_1.pdf 

  
  
  

-------- Opprinnelig melding -------- 

Emne: Attn. Espen Skagen, Saknr. 19/1929-2 Disp.søknad Gnr. 57 Bnr. 37 

Dato: 28.01.2020 20:14 

Fra: Egil Arnfinn Orseth <egorz@online.no> 

Til: froya.kommune@postmottak.no 
  
  
Hei, oversender nye profiltegninger for omsøkte dispensasjon. 

  
Det er 3 tegninger, som viser: (1) Ferdigstilt prosjekt, (2) Prosjektet slik det framstår 
idag, og (3) prosjektet hvor både de ferdigstilte konstruksjonene og de som er/skal 
fjernes er inntegnet samtidig. 
  
Dette for å gi et mer fullstendig oversikt over situasjonen. 
  
  
Med vennlig hilsen  
Egil Orseth 
970 17 805 
  
  









Fra: Egil Arnfinn Orseth [egorz@online.no] 
Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 
Kopi:  
Sendt: 23.01.2020 12:16:29 
Emne: Byggesak 19/1929-2 Attn: Espen Skagen 
Vedlegg: Anmerkninger til behandling av søknad om dispensasjon.docx 

  
Hei, viser til vedlagte anmerkninger, og ber samtidig om info om saksgangen videre når 
den er tilgjengelig. 
  
Jeg står gjerne til tjeneste hvis det skulle være behov. 

  
  
Med vennlig hilsen 
  
Egil Orseth 
970 17 805 
  



Til Frøya kommune 

Attn. Espen Skagen 

Rådhusgata 25, 7260 Sistranda 

 

Byggesak.  

Deres referanse:19/1929 

Anmerkninger til behandlingen av: 

 «Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot sjø for utlegg av flytebrygge». 

Gnr. 57 Bnr. 37, Dragsnes hytteområde. 

 

Jeg vil med dette påpeke feil og mangler med saksdokumentene som har vært grunnlaget for 

vurdering av dispensasjonssøknaden hos politiske, kommunale og regionale myndigheter. 

Etter gjennomsyn av Formannskapets møteinnkalling, og dokumentene vedlagt saken, er jeg blitt 

oppmerksom på at det ikke er min «Søknad om dispensasjon… datert 24.09.19», men en  «Søknad 

om godkjenning av tiltak…datert 04.08.19», som er lagt til grunn for vurderingene. 

Jeg kan heller ikke se at fylkesmannen og fylkeskommunenes uttalelser er vedlagt. Det samme 

gjelder grunneiers godkjenning av tiltaket. 

 

Jeg må påpeke at jeg som «tiltakseier» burde blitt varslet og forelagt innstilling og saksdokumenter til 

gjennomgang, før saken er gått til politisk behandling, og gitt muligheten til å kommet med mine 

eventuelle anmerkninger og kommentarer. Nå var det tilfeldig at jeg bare en dag i forveien ble 

oppmerksom på at saken skulle behandles i formannskapet. 

 

Jeg er glad for at saken er utsatt og at det blir foretatt en vurdering av de nye momentene som er 

kommet fram, og ser fram til en god dialog i den forbindelse. 

 

Når det gjelder en eventuell befaring er det et ønske at også tiltakssøker eller stedfortreder kan være 

tilstede. Jeg vil derfor be om å bli informert i rimelig tid i forkant om dag for befaring. ( Pga. lang 

reisevei)  

 

 

Ski 23.01.2020 

Med vennlig hilsen 

Egil Orseth 

970 17 805, Gamleveien 6F 1423 Ski 
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SAKSPROTOKOLL - GNR 57 BNR 37 DISPENSASJON FRA PBL § 1-8 & KPA PKT. 4.5.1 - 

FLYTEBRYGGE - DRAGSNES  

 

Vedtak: 

 

 

Saken sendes tilbake til rådmann for å svare ut nye opplysninger som er kommet fram i ettertid. Det 

ønskes også en befaring.  

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 21.01.20: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saken sendes tilbake til rådmann for å svare ut nye opplysninger som er kommet fram i ettertid. Det ønskes 

også en befaring.  

 

 



Til Frøya kommune 

Ved ordfører Kristin Strømskag 

 

Vedrørende formannskapsak  nr. 16/20  21.09.2010 

Flytebrygge Dragsnes 

Jeg er i dag blitt oppmerksom på at Frøya formannskap i morgen skal behandle min søknad om 

utlegging av flytebrygge m.m. på Dragsneset. Og med en innstilling fra Rådmannen til ugunst for meg 

(oss). 

Jeg har i hast gått gjennom sakspapirene til saken og funnet feil og mangler ved saksframstillingen, i 

tillegg til urimelige vurderinger av prosjektet. 

Det er å beklage at jeg ikke har fått sakspapirene til gjennomsyn før saken skal til politisk behandling. 

Dette er etter mitt skjønn en glipp i saksbehandlingen.  

 

Så til noen anmerkninger jeg i denne omgang vil gjøre til saksframlegget: 

1 Under «Saksopplysninger» på side 1 står det at tiltaket vil erstatte en flytebrygge som er 

på eiendommen. Det er feil, det er ingen flytebrygge på eiendommen. 

 

2 Ad fylkesmannens merknader:  

 

2.1   Fylkesmannen bruker uttrykk som «Veldig omfattende» og «Sitt store omfang»   

 

Dette gir et misvisende inntrykk som om at det var et stort prosjekt som skulle reise seg i 

fjæra.  Mens det i realiteten er snakk om en liten og smekker konstruksjon som er 

kostnadsberegnet til kr. 42 000, inklusiv en liten prefabrikert flytebrygge (den minste som 

Kongsvoll Plast leverer) og landgang fra samme fabrikk. 

Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden. 

 

2.2 Fylkesmannen sier videre «at tiltaket med sitt store omfang vil bidra til økt privatisering 

av område og begrense allmenhetens tilgang til strandsonen»  

 

Dette er etter en direkte feilvurdering, da det er det sikk motsatte som skjer. Fordi hele 

tiltaket er planlagt bygget foran naustet og den eksisterende kaia (som vist på vedlegg) 

vil bli revet, slik at en større del av strandsonen enn før tiltaket vil bli tilgjengelig. 

Tiltaket vil med andre ord øke allmenhetens tilgang til strandsonen. 

Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden. 

 

2.3 Fylkesmannen sier at en tillatelse til dette prosjektet vil kunne danne presedens der en 

kan forvente lignende søknader i framtiden. 



Dette stemmer ikke med virkeligheten da det per i dag er 11 elleve flytebrygger i grenda 

Dragsnes. Jeg og min hyttenabo som i fellesskap står bak dette tiltaket er faktisk de 

eneste i hele grenda som ikke har tilgang til en flytebrygge. 

Vi bør faktisk påberope oss presedens for at søknaden vår blir godkjent. 

Dette kan derfor ikke anføres som et argument mot søknaden. 

 

2.4 Fylkesmannen mener at reguleringsplanens pkt. 4.8 vedrørende den enkelte hytteeiers 

rett til sjøhustomt og båtplass, ikke finnes. 

At fylkesmannen insinuerer at jeg har diktet opp dette er direkte sårende. Jeg har i 

forbindelsen med søknaden oversendt en kopi av denne delen av reguleringsplanen til 

Frøya kommune, att. Espen Skagen.  

 

Det står blant annet, sitat «I sjøhusområdet på sørsiden av vegtraseen , skal alle 

hyttene…ha rett til sjøhus/båtplass. Likeså skal alle på nordsiden… ha rett til…» 

 

Fylkesmannens mener at et det likevel ikke var ensbetydende med at hver hytte hadde 

hver sin egen flytebrygg. 

 

Det er da heller ikke tilfelle da flytebryggen skal deles med hytte nabo gnr. 57 bnr. 31 

 

Dette må derfor etter min mening anføres som et argument mot søknaden. 

 

 

Det er også flere punkter i saksframstillingen jeg kunne ønske å utale meg om, men p.g.a. tidsnød må 

jeg begrense meg til dette. 

Generelt vil jeg si at det burde vært en forutgående dialog mellom parten før saken legges fra til 

politisk behandling. 

For Frøya kommune og de fylkeskommunale og statlige etaten er dette kanskje bare en liten fillesak, 

men for meg er den en meget stor og avgjørende sak. 

 

Jeg vil be om at mine anmerkninger blir lagt fram og vurdert i mandagens formannskapsmøte.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Egil Orseth/ 970 17 805 

Gamleveien 6F, 1423 Ski 

 

 

 



 



Fra: Egil Arnfinn Orseth [egorz@online.no] 
Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 
Kopi:  
Sendt: 19.01.2020 23:30:16 
Emne: Ordfører Kristin Strømskag, angående formannskapsmøte 21.01.2010 
Vedlegg: Vedrørende formannskapsak nr.docx 

Hei, angående sak formannskap 16/20 21.01.2020 
  
Med vennlig hilsen 
Egil Orseth/ 970 17 805 
  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Espen Skagen Arkiv: GNR 57/37  

Arkivsaksnr.: 19/1929    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet/Planutvalget 

 

GNR 57 BNR 37 DISPENSASJON FRA PBL § 1-8 & KPA PKT. 4.5.1 - 

FLYTEBRYGGE - DRAGSNES  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet gir ikke dispensasjon som omsøkt. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl. § 19-1. Vilkårene for å gi dispensasjon er ikke oppfylt 

jfr. § 19-2 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon 

2. Plantegning naust flytebrygge 

3. Plantegning reguleringsplan  

4. Profiltegning 

5. Søknad om tiltak 

 

Saksopplysninger:   

Egil Orseth ønsker å føre opp tiltak i strandsonen og i sjøen. Detaljert vil dette bestå av en gangbro på 

ca. 15 meter lengde og 1,8 meter bredde. Gangbroen vil knytte seg til flytebrygge på 6x2,5 meter. 

Tiltaket vil erstatte den flytebryggen som er på eiendommen i dag, som kan sees på kartet over. 

Merknader: 

Tiltaket er nabovarslet jfr. PBL § 21-3. Søknaden er forelagt sektormyndigheter jfr. pbl. § 21-5. Det er 

følgende merknader til saken: 

 Merknad Kommentar fra rådmann 

Fylkesmannen 

09.12.2019 

Innledningsvis ønsker vi å råde 

kommunen til å følge intensjonen 

i kommuneplan om å samle denne 

type anlegg til felles 

småbåtanlegg. 

Tiltaket er veldig omfattende og 

vil gi et helt annet inntrykk av 

anlegget rundt naustet/sjøhuset 

Tatt til etterretning 



enn hva som er tilfelle i dag. 

Tiltaket vil med sitt store omfang 

bidra til økt privatisering av 

området, og vil begrense 

allmennhetens tilgang til 

strandsonen. I henhold til Statlige 

planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs 

sjøen skal byggeforbudet i 

strandsonen i Frøya kommune 

praktiseres strengt. En tillatelse til 

dette tiltaket vil kunne føre til 

presedens der en vil kunne 

forvente å få flere liknende 

søknader i fremtiden. 

I reguleringsplanen er det satt av 

areal til naust, og tiltaket ligger i 

ett av disse arealene. Søker 

hevder, med henvisning til 

reguleringsplanens pkt. 4.8, at 

hver hyttetomt har rett til 

sjøhus/båtplass. Søker mener 

videre at det etter dagens standard 

er ensbetydende med flytebrygge. 

Så langt vi kan se er naust kun 

nevnt i § 2 og vi kan ikke se at 

noen av paragrafene har 

underpunkter – dvs. punkt 4.8 

finnes ikke. Om 

reguleringsplanen hadde 

inneholdt et slikt punkt hadde det 

likevel ikke vært ensbetydende 

med at hver hytte har rett på egen 

flytebrygge. 

I henhold til «Planbeskrivelse til 

kommuneplanens arealdel med 

kystsoneplan i Frøya kommune» 

(2011), ønsker kommunen flere 

felles småbåtanlegg. 

Kommuneplanen inneholder vel 

63 småbåthavner med ulik 

planstatus og størrelse. Disse er 

plassert etter en vurdering av hvor 

det er eksisterende anlegg og 

eksisterende planer. Det er avsatt 

areal i sjø. 

Med bakgrunn i dette er 

Fylkesmannens faglige råd at det 

ikke blir gitt dispensasjon til 

tiltaket. 



Fylkeskommunen 

28.10.2019 

Vi viser til deres oversendelse 

datert 18.oktober 2019. 

Det søkes dispensasjon fra PBL § 

1-8, samt dispensasjon fra 

FNAFF-formålet i 

kommuneplanens arealdel for 

etablering av flytebrygge med 

gangbro på eiendommen 

57/1. Omsøkte tiltak kommer i 

tilknytning til felles naust for 

eiendommene 57/31 og 37. 

Fylkeskommunen ønsker å minne 

om at strandsonen er gitt et 

spesielt vern gjennom en nasjonal 

bestemmelse direkte tatt inn i PBL 

§1-8 (bygge- og deleforbudet i 

strandsonen). Målet om å bevare 

strandsonen mest mulig urørt gjør 

at det skal mye til før dispensasjon 

kan gis. Selv om små flytebrygger 

kan fortone seg som relativt 

beskjedne inngrep i strandsonen, 

vil mange enkeltflytebrygger 

samlet sett medføre betydelige 

inngrep i strandsonen og dermed 

medvirke til å undergrave 

strandsonevernet. Ved 

samlokalisering av kai- og 

flytebryggeanlegg vil det redusere 

antall inngrep i strandsonen og 

resultere i mindre privatisering av 

strandsonen. 

Området framstår som privatisert, 

og vil etter våre vurderinger ikke 

endre dagens  

situasjon vesentlig. Rent generelt 

vil vi oppfordre kommunen om å 

stille krav til at 

flytebrygger skal dekke behovet 

for flere i nærliggende område. 

Ut over dette har vi ikke 

merknader til omsøkte tiltak. 

Tatt til orientering 

Uttalelsene kan sees i sin helhet som vedlagt dokument i saken  

 

Søkers begrunnelse: 

Det ønskes en mer estetisk og enhetlig løsning med gangbro og flytebrygge som en intrigert del av 

sjøhusanlegget, hvor det vektlegges bruk av materialer og konstruksjon som vil gi et mer solid og varig 

inntrykk enn dagens kai som må rivet.  

Søker mener tiltaket ligger innenfor planens hensyn når det kommer til ferdsel og friluft. Flytebryggen 

vil bli et aktivum for de som er glad i friluftsliv på sjøen. 

Utdrag fra søknad. Se vedlegg for søknaden i sin helhet. 

Rettslig utgangspunkt: 



Kommuneplanens arealdel (KPA) er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal 

brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. Planen 

inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer 

detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen. 

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn 

fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i 

horisontalplanet ved alminnelig høyvann 

Hovedhensynet bak byggeforbudet langs sjø og vassdrag er å verne strandsonen mot byggetiltak og 

terrenginngrep for å sikre natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmennhetens interesser, samt 

å hindre at tilgjengeligheten til sjø og vassdrag reduseres. Det følger av formålsbestemmelsen i plan- 

og bygningsloven at plan og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning. Det skal legges 

vekt på langsiktige løsninger for samfunnet, likeverd og tas hensyn til barn og unges oppvekstmiljø 

samt estetisk utforming av omgivelsene. 

Det er i kommunens arealer avsatt spesifikke områder der det tillattes tiltak. For areal i sjøen for 

omsøkte tiltak er det kun tillatt med tiltak tilknyttet akvakultur. Bestemmelsenes formål er å hindre 

enkeltvis tiltak langs sjøen og tiltak som bidrar til privatisering.   

 

Plan- og bygningsloven (pbl.) er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en borger har rettskrav på å få 

innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i lov eller i bestemmelser gitt i 

medhold av lov, jfr. pbl. § 21-4. 

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis dersom «hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 

å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Lovens vilkår om kvalifisert 

interesseovervekt krever at de relevante fordelene må ha stor vekt dersom vilkåret skal  være oppfylt. Dersom 

hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det normalt 

ikke være anledning til å dispensere. Vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative, slik at forvaltningen kun har adgang 

til å dispensere dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. 

Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt er ifølge forarbeidene til plan- og bygningsloven et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. I den enkelte 

dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de faktiske forhold.  

Sosiale, økonomiske og helsemessige forhold blir normalt tillagt liten vekt. Avgjørende momenter er om 

dispensasjonen ikke avklares bedre i en mer omfattende prosess (omregulering), den har ikke betydning for 

planen for øvrig, den medfører ikke presedens, den gir en bedre løsning enn det lovverket legger opp til eller at 

spesielle naturforhold/tekniske forhold gjør det nødvendig med dispensasjon (bratthet, kommunalt  ledningsnett 

eller lignende). 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (jf. nml § 7). 

Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true arter eller planter 

på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint beskyttede områder eller vernede 

vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 



Vurdering av naturmangfoldloven 

Alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8- 12 

(jf. nml § 7). Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke 

true arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint 

beskyttede områder eller vernede vassdrag. En anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er 

vurdert. 

Rådmannens vurdering 

Områdene på land er regulert, mens områdene i sjø inngår i kommuneplanens arealdel (KPA) Det er 

KPAs kombinasjonsformål i sjø det søkes dispensasjon fra. Planformålet FNAFF er 

kombinasjonsformål for ferdsel, fiske, akvakultur, natur i sjø. Tiltaket vil ligge i brytingspunktet 

mellom reguleringsplan og kommuneplan, der eiendomsgrensen og kystkonturen er inntegnet. Det er av 

rådmannens vurdering at tiltaket derfor også kommer i konflikt med byggeforbudet i strandsonen jfr. 

pbl. § 1-8. En tillatelse fordrer derfor dispensasjon fra byggeforbudet jfr. § 1-8. 

 

Fylkesmannen skriver i sin vurdering følgende: 

«Tiltaket er veldig omfattende og vil gi et helt annet inntrykk av anlegget rundt naustet/sjøhuset enn 

hva som er tilfelle i dag. Tiltaket vil med sitt store omfang bidra til økt privatisering av området, og 

vil begrense allmennhetens tilgang til strandsonen. I henhold til Statlige planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen skal byggeforbudet i strandsonen i Frøya 

kommune praktiseres strengt. En tillatelse til dette tiltaket vil kunne føre til presedens der en vil 

kunne forvente å få flere liknende søknader i fremtiden. 

I reguleringsplanen er det satt av areal til naust, og tiltaket ligger i ett av disse arealene. Søker 

hevder, med henvisning til reguleringsplanens pkt. 4.8, at hver hyttetomt har rett til sjøhus/båtplass. 

Søker mener videre at det etter dagens standard er ensbetydende med flytebrygge. Så langt vi kan se 

er naust kun nevnt i § 2 og vi kan ikke se at noen av paragrafene har underpunkter – dvs. punkt 4.8 



finnes ikke. Om reguleringsplanen hadde inneholdt et slikt punkt hadde det likevel ikke vært 

ensbetydende med at hver hytte har rett på egen flytebrygge. 

I henhold til «Planbeskrivelse til kommuneplanens arealdel med kystsoneplan i Frøya kommune» 

(2011), ønsker kommunen flere felles småbåtanlegg. Kommuneplanen inneholder vel 63 

småbåthavner med ulik planstatus og størrelse. Disse er plassert etter en vurdering av hvor det er 

eksisterende anlegg og eksisterende planer. Det er avsatt areal i sjø.» 

Rådmannen i Frøya kommune er enig i Fylkesmannens vurdering i denne saken. Tiltaket vil bidra til 

økt privatisering i strandsonen og er ikke i tråd med de Statlige planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs sjø og vassdrag. På denne måten er ikke tiltaket i tråd med 

kommuneplanens intensjon om å samlokalisere tiltak for å hindre spredt nedbygging av strandsonen. 

Det er videre enn viss fare for at saken vil skape presedens for lignende saker i fremtiden. 

Rådmannen ber om at søker ser til områder i kommuneplanens arealdel der det er avsatt areal til 

omsøkt tiltak. 

På grunnlag av vurderingen ovenfor konkluderer rådmannen med at tiltaket vil tilsidesette hensynet bak 

bestemmelsen det søkes dispensasjon fra. Da vilkårene i pbl. § 19-2 er kumulative er det ikke grunnlag 

for å vurdere en vekting av fordeler og ulemper ved tiltaket. 

Konklusjon 

Rådmannen tilrår at det ikke gis dispensasjon fra kravet om regulering som. Vilkårene i pbl. § 

19-2 er ikke oppfylt.  

 

 

 

 

 

 



Fra: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 06.08.2019 08:25:17 

Emne: VS: Gnr. 57 Bnr.37 Søknad om tiltak 

Vedlegg: Plantegning Naust_Flytebrygge mm Dragsnesveien 242.pdf; Plantegning 

Reguleringsplan Dragsnes hyttegrend.pdf; Profiltegning Arrangement flytebrygge Naust.pdf; 

Søknad om godkjenning av tiltak Dragsnesveien 242.docx 

Fra: Egil Arnfinn Orseth [mailto:egorz@online.no]  
Sendt: 5. august 2019 12:45 
Til: Andrea Øiahals Slungård <Andrea.Oiahals.Slungard@froya.kommune.no> 
Emne: Gnr. 57 Bnr.37 Søknad om tiltak 

 
Hei, oversender søknad i forbindelse med forhåndskonferanse i dag. 
Med vennlig hilsen 

Egil Orseth 
  









Frøya kommune, postmottak@froya.kommune.no 
Byggesak 

Deres ref. Andrea Øiahals Slungard 

 
 

Søknad om godkjenning av tiltak i forbindelse med vedlikehold og nye 
konstruksjoner i tilknytning til naust/sjøhus. 
 
Eiendom: Gnr 57 Bnr. 37 Dragsnesveien 242, 7273 Norddyrøy. 

Det gjøres oppmerksom på at naust/sjøhus er felles for hytteeiendommene Dragsnesveien 242 og 

244 med en halv del hver. 

Beskrivelse av tiltaket/prosjektet: 

• 1) Vedlikehold, renovering av lundbruer. 

• 2) Bygge arbeidsplattform på sjøsiden av naust/sjøhus. 

• 3) Bygge gangvei langs vestre naustvegg. 

• 4) Renovering/flytting av kai/gangbro 

• 5) Legge ut flytebrygge med tilhørende landgang i forlengelsen av kai/gangbro. 

 

Beskrivelse pkt.1 Vedlikehold, renovering av lundbruer. 

Ludbruene er i en slik tilstand at de må fornyes/renoveres. Lundbru for nr.  244 er mer eller mindre 

borte og må fornyes i sin helhet. Fundamentene til lundbru for 242 er i ferd med å forvitre. Dette 

skyldes trolig at det ikke er brukt sjøvannsbestandig betong. Den er ellers merket av tidens tann og 

bør fornyes for å være trygg. Det er derfor planlagt å bygge nye lundbruer som forankres mot 

arbeidsplattformen i hht pkt 2 nedenfor. 

Beskrivelse pkt.2 Bygge arbeidsplattform på sjøsiden av naust/sjøhus. 

Det er planlagt å bygge en platting/arbeidsplattform langs hele gavlveggen mot sjøen som 

lundbruene kan forankres opp mot. Bredde på ca. 2m. En plattform mellom naustgulv og lundbru vil 

lette arbeidet og øke sikkerheten med å rengjøre båt og motor. Å stå på en skrå og glatt lundbru og 

arbeide med båten har ført til noen uhell og flere nestenuhell. Slik sett vil en arbeidsplattform kunne 

forebygge at det skjer skade på person.  

Beskrivelse pkt. 3 Bygge gangvei langs vestre naustvegg. 

I forbindelse med renovering av naust i 2009, ble de nye gulvdragerne forlenget ut gjennom vestre 

vegg, i den hensikt å lage en platting lang hele veggen. Det planlegges å fullføre dette arbeidet nå, for 

å kunne benytte den som en gangvei ut til arbeidsplattformen. 

Beskrivelse pkt. 4 Renovering/erstatning av kai/gangbro 



I dag går det en 16m lang kai/gangbro parallelt med naustet, ca. 4m fra midten av naustveggen, på 

vestre side, og ut i sjøen.  Kaia blir benyttet for komme inn og ut av båten og som landfeste/tau for 

båt som ligger på svai/bøye. Kaia kan dessverre bare brukes ved halvflødd og flo sjø fordi det er så 

grunt at båten feller opp når tidevannet blir lavt. En er ellers henvist til å klatre i en steinete, glatt 

blæretangfjære for å komme opp i robåten og ro ut til småbåten som ligger på bøye. Kaia er ca. 35 år 

gammel og har behov for betydelig renovering. Fundamenter er delvis forvitret/vasket ut, og både 

dekke og pilarer er angrepet av råte. 

Det planlegges derfor å rive kaia i sin helhet og bygge en ny, ca. 3 m lengre øst i forlangelsen av 

arbeidsplattformen foran naustet, og ut til en fløe/skjær nord for naustet. Terrenget og sjøbunnen 

utenfor naustet er dessverre så grunt og uegnet at det er bare utenfor fløa det er dypt nok ved 

lavvann til om mulig å kunne legge ut en flytebrygge. Planen er at den nye kaia vil fungere som en 

gangbro til en eventuell flytebrygge som beskrevet i pkt. 5 nedenfor. 

 

Beskrivelse pkt. 5 

Legge ut flytebrygge med tilhørende landgang i forlengelsen av kai/gangbru. Det planlegges å legge 

ut en flytebrygge, ca. 2x4m, med tilhørende landgang i forlengelsen av ny kai/gangbru. 

 

Anmerkninger/kommentarer 

 Det henvises til vedlagte situasjonsplaner og profiltegning. 

 

Angående eventuell søknad om dispensasjon fra planformål i Plan og Bygningloven. 

Tiltakshaver er av den oppfatning at det omsøkte prosjektet ligger innfor vedtatte planer og 

reguleringsplanen for «Dragsnes hytteområde», slik at søknad om dispensasjon ikke er nødvendig.  

Begrunnelse. 

1-Kommuneplanens arealdel av 15.02.11, side 16, slår fast at reguleringsplanen for Dragsnes 

hytteområde videreføres. 

2-Det omsøkte tiltaket ligger innenfor det området som i reguleringsplanen er avsatt til naust/sjøhus 

og båtplass. Tiltak innenfor denne kategori bør derfor etter søkers oppfatning være innenfor 

rammene som allerede er godkjent. 

3- Angående Pkt. 1) Vedlikehold, renovering av lundbruer: Bortsett fra at lundbrua flyttes 2m 

nærmere sjø, må vel dette betraktes som rent vedlikehold. 

4- Angående Pkt. 2 og 3) Bygge arbeidsplattform på sjøsiden av naust/sjøhus: Det henvises til 

«Reguleringsplanen for Dragsnes hytteområde», pkt. 4.8 «Sjøhustomter og sjøhus». Det aktuelle 

naust/sjøhus kan defineres som en Sjå/Sjøbod i henhold til bestemmelser i kommuneplanens 

arealdel, pkt. 3.10, som gir adgang til å føre opp en platting/kaifront og platting langs sidevegg. Det 

er også langt mer riktig å definer huset som en sjå/sjøbod framfor naust, og mer i overensstemmelse 

til den virkelige bruken av huset. Søker er derfor av den oppfatning at det ikke er nødvendig med 

søknad om dispensasjon for dette tiltaket 

5- Angående Pkt. 4) Renovering/flytting av kai/gangbro:  



Den eksisterende kaia, som har et betydelig renoveringsbehov for å kunne være trygg, bygges opp 

igjen i forlengelsen av plattingen for sjøboden, for dermed også å kunne fungere som gangbro til en 

eventuelt flytebrygge. Eksisterende kai vil bli revet når den nye kan tas i bruk. Søkeren er av den 

oppfatning at dette tiltaket kan defineres som vedlikehold av eksisterende kai og derfor ikke 

søknadspliktig om dispensasjon.  

6- Angående Pkt. 5) Legge ut flytebrygge med tilhørende landgang i forlengelsen av kai/gangbro. 

Det henvises til «Reguleringsplanen for Dragsnes hytteområde», pkt. 4.8, hvor det står at alle hyttene 

har rett til en båtplass. En båtplass vil for de aller fleste i dag bety flytebrygge. Her er det også å 

bemerke at alle andre hytter på området har tilgang til en flytebrygge. Søker er derfor av den 

oppfatning at tiltaket ligger innfor vedtatte planer og reguleringer slik at søknad om dispensasjon 

ikke er nødvendig. 

Utførelse: 

Flytebrygge og landgang er planlagt med prefabrikkerte elementer. Pilarer og fundamenter vil bli 

forankret i fjell og støpt med armert saltvannsbestandig betong i DV anleggrør som forskaling. 

Stendere, dragere og dekke vil bli utført med solide og tilstrekkelig dimensjonerte trykkimpregnerte 

materialer. 

Det er lagt vekt på at tiltaket skal få et mer estetisk tiltalende preg og gi et sammenhengende og 

helhetlig inntrykk. 

 

Ansvarsrett: 

I den grad det nødvendig etter kommunens oppfatning søker undertegnede herved om ansvarsrett 

for omsøkte tiltak. Undertegnede har ingen formell utdannelse eller fagbrev innen tømrerfaget, men 

opparbeidet kompetanse gjennom flere prosjekter. Blant annet i 1985/86 stått for bygging av hytta 

Dragsnesveien 242, (pre-kappede materialer). Deretter påbygg og tilbygg, terrasser og utebod i 

2012/2013. Rivning av naust og gjenoppbygging i 2008/09. Bygging av kai og lundbru. 

 

 Dispensasjonssøknad: 

Hvis Frøya kommune er av en annen oppfatning angående dispensasjonskrav, ber jeg om at denne 

søknaden blir behandlet som en søknad om dispensasjon fra Plan og bygningslov og kommuneplaner. 

 

Frøya 04.08.2019 

Egil Orseth 

Gamleveien 6F, 1400 Ski. 970 17 807/ egorz@online.no 

3 vedlegg, (1)Profiltegning, (2) Reg.plan Dragsnes hytteområde, (3) Plantegning   
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Frøya kommune 
Postboks 152 
7261 SISTRANDA 
 
 

  

Uttalelse dispensasjon fra kommuneplan - en mer estetisk og enhetlig 
løsning med gangbro og flytebrygge - Frøya 57/37 

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt søknad om dispensasjon som gjelder gangbro og 
flytebrygge.  
 
På grunn av en intern feil hos oss, er denne saken sendt ut etter fristens utløp. Vi håper likevel at vår 
uttalelse blir tatt med i dispensasjonsvurderingen.   
 
Innledningsvis ønsker vi å råde kommunen til å følge intensjonen i kommuneplan om å samle denne 
type anlegg til felles småbåtanlegg.  
 
Tiltaket er veldig omfattende og vil gi et helt annet inntrykk av anlegget rundt naustet/sjøhuset enn 
hva som er tilfelle i dag. Tiltaket vil med sitt store omfang bidra til økt privatisering av området, og vil 
begrense allmennhetens tilgang til strandsonen. I henhold til Statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen skal byggeforbudet i strandsonen i Frøya kommune praktiseres 
strengt. En tillatelse til dette tiltaket vil kunne føre til presedens der en vil kunne forvente å få flere 
liknende søknader i fremtiden.  
 
I reguleringsplanen er det satt av areal til naust, og tiltaket ligger i ett av disse arealene. Søker 
hevder, med henvisning til reguleringsplanens pkt. 4.8, at hver hyttetomt har rett til sjøhus/båtplass. 
Søker mener videre at det etter dagens standard er ensbetydende med flytebrygge. Så langt vi kan 
se er naust kun nevnt i § 2 og vi kan ikke se at noen av paragrafene har underpunkter – dvs. punkt 
4.8 finnes ikke. Om reguleringsplanen hadde inneholdt et slikt punkt hadde det likevel ikke vært 
ensbetydende med at hver hytte har rett på egen flytebrygge.  
 
I henhold til «Planbeskrivelse til kommuneplanens arealdel med kystsoneplan i Frøya kommune» 
(2011), ønsker kommunen flere felles småbåtanlegg. Kommuneplanen inneholder vel 63 
småbåthavner med ulik planstatus og størrelse. Disse er plassert etter en vurdering av hvor det er 
eksisterende anlegg og eksisterende planer. Det er avsatt areal i sjø.  
 
Med bakgrunn i dette er Fylkesmannens faglige råd at det ikke blir gitt dispensasjon til tiltaket.  
 
 



  Side: 2/2 

Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven 
Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf nml § 7). Før det fattes vedtak i saken må det skriftlig redegjøres for 
hvordan prinsippene §§ 8-12 er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes som en 
saksbehandlingsfeil. 
 
Ved spørsmål til Fylkesmannens uttalelse ta kontakt med den aktuelle saksbehandler i fagavdeling, 
se oversikt nedenfor. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Trude Mathisen (e.f.) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 

Anne Waagø-Hansen 
seniorrådgiver 
Kommunal- og justisavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Saksbehandlere: 
Klima og miljø: Maria Aastum – 73 19 92 25 
Landbruk: Anne Berit Lein – 74 16 82 09 
 
 
Kopi til: 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
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Vår dato: 28.10.2019 Vår referanse: 201955877-2 Vår saksbehandler: 

Deres dato: 18.10.2019 Deres referanse: 19/1929 Heidi Beate Flatås 

     

 

Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for tiltak 

i strandsonen - 57/1. Frøya kommune 

Vi viser til deres oversendelse datert 18.oktober 2019. 

Det søkes dispensasjon fra PBL § 1-8, samt dispensasjon fra FNAFF-formålet i 

kommuneplanens arealdel for etablering av flytebrygge med gangbro på eiendommen 

57/1. Omsøkte tiltak kommer i tilknytning til felles naust for eiendommene 57/31 og 37. 

 

Fylkeskommunen ønsker å minne om at strandsonen er gitt et spesielt vern gjennom en 

nasjonal bestemmelse direkte tatt inn i PBL §1-8 (bygge- og deleforbudet i 

strandsonen). Målet om å bevare strandsonen mest mulig urørt gjør at det skal mye til 

før dispensasjon kan gis. Selv om små flytebrygger kan fortone seg som relativt 

beskjedne inngrep i strandsonen, vil mange enkeltflytebrygger samlet sett medføre 

betydelige inngrep i strandsonen og dermed medvirke til å undergrave 

strandsonevernet. Ved samlokalisering av kai- og flytebryggeanlegg vil det redusere 

antallet inngrep i strandsonen og resultere i mindre privatisering av strandsonen. 

 

Området framstår som privatisert, og vil etter våre vurderinger ikke endre dagens 

situasjon vesentlig. Rent generelt vil vi oppfordre kommunen om å stille krav til at 

flytebrygger skal dekke behovet for flere i nærliggende område.  

Ut over dette har vi ikke merknader til omsøkte tiltak. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Vigdis Espnes Landheim     Heidi Beate Flatås 

Seksjonsleder       Rådgiver 

   

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

Kopimottakere:  

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG  

 



Fra: Egil Arnfinn Orseth [egorz@online.no] 
Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 
Kopi:  
Sendt: 25.09.2019 13:03:09 
Emne: Byggesak: Gnr.57 Bnr. 37 Søknad om dispensasjon /Saknr.: 19/1929-2 
Vedlegg: Arrangement av uteområde_ Profiltegning.pdf; Godkjenning av tiltak 
Nabovarsel.pdf; Plantegning_situasjonsplan.pdf; Søknad om dispensasjon gnr 57 bnr 37 
.pdf 

Hei. 
Vedlegger søknad med vedlegg, angående dispensasjon for tiltak i byggegrensen mot sjø 
for sjøhus for eiendom Gnr.57, Bnr. 37. 

  
Skulle det være noen feil eller mangler med søknaden, ser jeg fram til å høre fra dere. 
  
Med vennlig hilsen 
  
Egil Orseth 
  















Frøya kommune, postmottak@froya.kommune.no 
Byggesak 

Deres ref. Andrea Øiahals Slungard 

 
 

Søknad om godkjenning av tiltak i forbindelse med vedlikehold og nye 
konstruksjoner i tilknytning til naust/sjøhus. 
 
Eiendom: Gnr 57 Bnr. 37 Dragsnesveien 242, 7273 Norddyrøy. 

Det gjøres oppmerksom på at naust/sjøhus er felles for hytteeiendommene Dragsnesveien 242 og 

244 med en halv del hver. 

Beskrivelse av tiltaket/prosjektet: 

• 1) Vedlikehold, renovering av lundbruer. 

• 2) Bygge arbeidsplattform på sjøsiden av naust/sjøhus. 

• 3) Bygge gangvei langs vestre naustvegg. 

• 4) Renovering/flytting av kai/gangbro 

• 5) Legge ut flytebrygge med tilhørende landgang i forlengelsen av kai/gangbro. 

 

Beskrivelse pkt.1 Vedlikehold, renovering av lundbruer. 

Ludbruene er i en slik tilstand at de må fornyes/renoveres. Lundbru for nr.  244 er mer eller mindre 

borte og må fornyes i sin helhet. Fundamentene til lundbru for 242 er i ferd med å forvitre. Dette 

skyldes trolig at det ikke er brukt sjøvannsbestandig betong. Den er ellers merket av tidens tann og 

bør fornyes for å være trygg. Det er derfor planlagt å bygge nye lundbruer som forankres mot 

arbeidsplattformen i hht pkt 2 nedenfor. 

Beskrivelse pkt.2 Bygge arbeidsplattform på sjøsiden av naust/sjøhus. 

Det er planlagt å bygge en platting/arbeidsplattform langs hele gavlveggen mot sjøen som 

lundbruene kan forankres opp mot. Bredde på ca. 2m. En plattform mellom naustgulv og lundbru vil 

lette arbeidet og øke sikkerheten med å rengjøre båt og motor. Å stå på en skrå og glatt lundbru og 

arbeide med båten har ført til noen uhell og flere nestenuhell. Slik sett vil en arbeidsplattform kunne 

forebygge at det skjer skade på person.  

Beskrivelse pkt. 3 Bygge gangvei langs vestre naustvegg. 

I forbindelse med renovering av naust i 2009, ble de nye gulvdragerne forlenget ut gjennom vestre 

vegg, i den hensikt å lage en platting lang hele veggen. Det planlegges å fullføre dette arbeidet nå, for 

å kunne benytte den som en gangvei ut til arbeidsplattformen. 

Beskrivelse pkt. 4 Renovering/erstatning av kai/gangbro 



I dag går det en 16m lang kai/gangbro parallelt med naustet, ca. 4m fra midten av naustveggen, på 

vestre side, og ut i sjøen.  Kaia blir benyttet for komme inn og ut av båten og som landfeste/tau for 

båt som ligger på svai/bøye. Kaia kan dessverre bare brukes ved halvflødd og flo sjø fordi det er så 

grunt at båten feller opp når tidevannet blir lavt. En er ellers henvist til å klatre i en steinete, glatt 

blæretangfjære for å komme opp i robåten og ro ut til småbåten som ligger på bøye. Kaia er ca. 35 år 

gammel og har behov for betydelig renovering. Fundamenter er delvis forvitret/vasket ut, og både 

dekke og pilarer er angrepet av råte. 

Det planlegges derfor å rive kaia i sin helhet og bygge en ny, ca. 3 m lengre øst i forlangelsen av 

arbeidsplattformen foran naustet, og ut til en fløe/skjær nord for naustet. Terrenget og sjøbunnen 

utenfor naustet er dessverre så grunt og uegnet at det er bare utenfor fløa det er dypt nok ved 

lavvann til om mulig å kunne legge ut en flytebrygge. Planen er at den nye kaia vil fungere som en 

gangbro til en eventuell flytebrygge som beskrevet i pkt. 5 nedenfor. 

 

Beskrivelse pkt. 5 

Legge ut flytebrygge med tilhørende landgang i forlengelsen av kai/gangbru. Det planlegges å legge 

ut en flytebrygge, ca. 2x4m, med tilhørende landgang i forlengelsen av ny kai/gangbru. 

 

Anmerkninger/kommentarer 

 Det henvises til vedlagte situasjonsplaner og profiltegning. 

 

Angående eventuell søknad om dispensasjon fra planformål i Plan og Bygningloven. 

Tiltakshaver er av den oppfatning at det omsøkte prosjektet ligger innfor vedtatte planer og 

reguleringsplanen for «Dragsnes hytteområde», slik at søknad om dispensasjon ikke er nødvendig.  

Begrunnelse. 

1-Kommuneplanens arealdel av 15.02.11, side 16, slår fast at reguleringsplanen for Dragsnes 

hytteområde videreføres. 

2-Det omsøkte tiltaket ligger innenfor det området som i reguleringsplanen er avsatt til naust/sjøhus 

og båtplass. Tiltak innenfor denne kategori bør derfor etter søkers oppfatning være innenfor 

rammene som allerede er godkjent. 

3- Angående Pkt. 1) Vedlikehold, renovering av lundbruer: Bortsett fra at lundbrua flyttes 2m 

nærmere sjø, må vel dette betraktes som rent vedlikehold. 

4- Angående Pkt. 2 og 3) Bygge arbeidsplattform på sjøsiden av naust/sjøhus: Det henvises til 

«Reguleringsplanen for Dragsnes hytteområde», pkt. 4.8 «Sjøhustomter og sjøhus». Det aktuelle 

naust/sjøhus kan defineres som en Sjå/Sjøbod i henhold til bestemmelser i kommuneplanens 

arealdel, pkt. 3.10, som gir adgang til å føre opp en platting/kaifront og platting langs sidevegg. Det 

er også langt mer riktig å definer huset som en sjå/sjøbod framfor naust, og mer i overensstemmelse 

til den virkelige bruken av huset. Søker er derfor av den oppfatning at det ikke er nødvendig med 

søknad om dispensasjon for dette tiltaket 

5- Angående Pkt. 4) Renovering/flytting av kai/gangbro:  



Den eksisterende kaia, som har et betydelig renoveringsbehov for å kunne være trygg, bygges opp 

igjen i forlengelsen av plattingen for sjøboden, for dermed også å kunne fungere som gangbro til en 

eventuelt flytebrygge. Eksisterende kai vil bli revet når den nye kan tas i bruk. Søkeren er av den 

oppfatning at dette tiltaket kan defineres som vedlikehold av eksisterende kai og derfor ikke 

søknadspliktig om dispensasjon.  

6- Angående Pkt. 5) Legge ut flytebrygge med tilhørende landgang i forlengelsen av kai/gangbro. 

Det henvises til «Reguleringsplanen for Dragsnes hytteområde», pkt. 4.8, hvor det står at alle hyttene 

har rett til en båtplass. En båtplass vil for de aller fleste i dag bety flytebrygge. Her er det også å 

bemerke at alle andre hytter på området har tilgang til en flytebrygge. Søker er derfor av den 

oppfatning at tiltaket ligger innfor vedtatte planer og reguleringer slik at søknad om dispensasjon 

ikke er nødvendig. 

Utførelse: 

Flytebrygge og landgang er planlagt med prefabrikkerte elementer. Pilarer og fundamenter vil bli 

forankret i fjell og støpt med armert saltvannsbestandig betong i DV anleggrør som forskaling. 

Stendere, dragere og dekke vil bli utført med solide og tilstrekkelig dimensjonerte trykkimpregnerte 

materialer. 

Det er lagt vekt på at tiltaket skal få et mer estetisk tiltalende preg og gi et sammenhengende og 

helhetlig inntrykk. 

 

Ansvarsrett: 

I den grad det nødvendig etter kommunens oppfatning søker undertegnede herved om ansvarsrett 

for omsøkte tiltak. Undertegnede har ingen formell utdannelse eller fagbrev innen tømrerfaget, men 

opparbeidet kompetanse gjennom flere prosjekter. Blant annet i 1985/86 stått for bygging av hytta 

Dragsnesveien 242, (pre-kappede materialer). Deretter påbygg og tilbygg, terrasser og utebod i 

2012/2013. Rivning av naust og gjenoppbygging i 2008/09. Bygging av kai og lundbru. 

 

 Dispensasjonssøknad: 

Hvis Frøya kommune er av en annen oppfatning angående dispensasjonskrav, ber jeg om at denne 

søknaden blir behandlet som en søknad om dispensasjon fra Plan og bygningslov og kommuneplaner. 

 

Frøya 04.08.2019 

Egil Orseth 

Gamleveien 6F, 1400 Ski. 970 17 807/ egorz@online.no 

3 vedlegg, (1)Profiltegning, (2) Reg.plan Dragsnes hytteområde, (3) Plantegning   

 



Dato: 15.02.11 1

BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRØYA
KOMMUNE.

1. RETTSVIRKNING
Med hjemmel i PBL § 11-6.

Kommuneplanens bestemmelser og arealbruk gjelder foran eldre planer.
Kommuneplanens arealdel omfatter hele Frøya kommune sitt sjø og landareal.
Revisjonen omfatter kommuneplanens arealdel fra 2001, Kystsoneplanen fra 1999,
Kommunedelplanene for Hamarvik/Flatval 30.08.01, Nordskag Kverva 29.03.01,
Leirvika Bonenget 27.11.02, Sandvika Klubben Gurvikdalen 26.06.00, Dyrøya
30.06.05, Titran 26.10.00, Nesset/Dyrvik 29.03.01, Uttian 29.03..2001, Mausund
04.03.03, Sula 27.01.04, Bogøya 27.09.07.
Følgende Strandsoneplan innarbeides i kommuneplanen: Fillingsnes øst.
Følgende reguleringsplan innarbeides i kommuneplanen: Ottervika

2. HENSYNSSONER.
Gitt med hjemmel i PBL § 11-8.

a) Det er innført hensynssone for restriksjonsområder for drikkevannskildene
Restriksjoner for drikkevannskilder gjelder for alle tiltak innenfor sonene.
Gjelder hensynssoner:

1. Kirkdalsvatnet
2. Hammarvatnet.
Innenfor disse områdene er det ikke tillatt med inngrep av noe slag som kan
påvirke vannkvaliteten.
Innenfor hensynssonen gjelder forbud mot fradeling og oppføring av bolig-
ervervs- og fritidsbebyggelse.

For Hammarvatnet gjelder også hensyn som viktig kulturmiljø.

c) Hensynssone for bevaring av naturmiljø:
3. Hensynssone for Froan naturreservat og landskapsvernområde:

Fylkesmannen har forvaltningsmyndigheten i området. Det tillates ikke tiltak
som er i strid med verneforskriften eller tiltak som forringer verdiene som ligger
til grunn for vernet i Froan.
4. Stormyra naturreservat.
5. Vassholmen naturreservat. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet.
Vern av sjøfugl.

c) Hensynssone bevaring av kulturmiljø:
6. Halten: Forslag til bebyggelsesplan for Halten fra 2003 skal legges til grunn for

behandling av byggesaker i hensynssonen. Temakart
7. Rottingen
8. Vågøya
9. Heia, Titran.

d) Hensynssone for framtidig vindmøllepark. 10:
Tiltak innenfor denne sonen skal ikke være til hinder for framtidig bygging av

vindmøller. Hensynssonen gjelder fram til konsesjonsbehandlingen er avgjort.
Dersom konsesjon blir gitt, vil hensynssonen måtte erstattes av reguleringsplan
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for tiltaket. Dersom konsesjon ikke blir gitt, opphører hensynssonen og planformål
i plankartet blir gjeldende.

d) Hensynssone områder båndlagt i påvente av reguleringsplanlegging:
11. Utbyggingsområdet Sørøyan
12) Skarpneset
13) Kverva boligområde.

f) Hensynssone der gjeldende reguleringsplan fortsattskal gjelde. I denne sonen
gjelder reguleringsplan angitt med planident.

3. GENERELLE BESTEMMELSER TIL PLANEN:
Gitt med hjemmel i § 11-9. Gjelder hele Frøya kommune.

3.1. Krav om reguleringsplan før tiltak: § 11.9.1.
Gjelder i følgende områder avsatt til byggeområder i kommuneplanen:
Til boligformål Utbyggingsområde bolig(UB):
Hamarvik /Flatval;UB1,UB2, UB14,UB15,UB16.
Dyrvik/Nesset:UB3,UB4,UB5,
Stølan/Svellingen; UB6
Dyrøya: UB8,UB9,
Valen: UB11
Nordskag/Kverva: UB7.
Til utbyggingsformål fritidsbolig: (UF)
Hallaren :UF 24 og Stølan UF 23
Til utbyggingsformål bolig og fritid: (UBF)
Mausund: UBF 21,UBF 22, UBF 26, UF 26
Bogøya: UBF 20,UBF19,
Sula: UBF 17, UBF18

Til komplett materiale for reguleringsplan kreves plan for tekniske anlegg som vann,
avløp og veg.

3.2. Utbyggingsavtaler: § 11.9.2.
Frøya kommune vil vurdere å inngå utbyggingsavtalermed private for å sikre
opparbeiding og ferdigstillelse av byggeområder forbolig, næring og infrastruktur.
Det kan kreves utbyggingsavtaler for planlegging og utbygginger av næringsområder
og boligområder.
Utbyggingsavtaler kan inneholde avtale om fordeling av utgifter til teknisk
infrastruktur, opparbeiding av friområder, gang-og sykkelveger med mer som er
nødvendig for utbygging i et område. Vedtak om utbyggingsavtale gjøres i
forbindelse med reguleringsprosessen.

3.3. Bestemmelser om utslipp av sanitært avløpsvann:
PBL § 11.9.3.
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BESTEMMELSER TIL OMRÅDEINNDELING AV FRØYA KOMMUNE JAMFØR
FORURENSNINGSFORSKRIFTENS KAP 12, §§ 12-8 – 12-9

1. Virkeområde
Bestemmelsen gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter,
turistbedrifter og liknende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. For
virksomheter som kun slipper ut gråvann, gjelder dette bare dersom det er
innlagt vann.

2. Områdeinndeling vist i Temakart bestemmelser om avløp.
a) Følsomt område:

Drikkevannskildene Kirkdalsvatnet og Hammarvatnet med tilhørende
lokalt nedbørsfelt. – Hensynssone i plankartet.
Krav til renseeffekt skal minst etterkomme § 12-8 punkt b) i
Forurensningsforskriftens kap. 12

b)Normalt område:
Alle ferskvannsforekomster i Frøya kommune og alle andre land- og
vannområder som ikke kommer innenfor a) eller c).
Krav til renseeffekt skal minst etterkomme § 12-8 punkt c) i
Forurensningsforskriftens kap. 12.

c) Mindre følsomt område:
Kystfarvann med tilstrekkelig dybde (minimum 2 meter under laveste
vannstand) og tilstrekkelig vannutskifting.
Krav til renseeffekt skal minst etterkomme § 12-9 i
Forurensningsforskriftens kap. 12.

Kommuneplanen kartfester Frøya kommunes inndeling i følsomt, normalt og
mindre følsomt område. Temakartet gir en illustrasjon av områdeinndelingen
og minimums krav til renseeffekt. Lokale forhold kan resultere i strengere krav
til renseeffekt.

3. Forhold til eksisterende utslipp
Tillatelser til utslipp av sanitært avløpsvann gitt i medhold av
forurensningsloven og tilhørende forskrifter før 1. januar 2007 er fortsatt
gjeldende.
Utslipp etablert før 1. januar 2007) og som det på tidspunkt for etablering ikke
måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er
fortsatt lovlige. Kommunen kan likevel i forskrift eller enkeltvedtak bestemme
at slike utslipp er ulovlige etter en fastsatt frist.

4. Avvikende krav
Med hjemmel i Forurensningsforskriftens kap. 12 § 12-5 kan Frøya kommune
fastsette krav som fraviker bestemmelsene i §§ 12-7, 12-8, 12-9, 12-10, 12-11,
12-12 og 12-13. Det vises til egen veileder fra Frøya kommune.

3.4. Rekkefølgekrav: § 11.9.4.
Lekeplasser og uteoppholdsarealer skal ferdigstilles samtidig med ferdigstilling av
veger og annen infrastruktur.
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3.5. Krav til areal for lekeplasser og uteoppholdsarealer: § 11.9.5.
I reguleringsplanlegging og ved søknad om tiltak skal byggeområder disponeres og
nye bygg utformes slik at det oppnås gode private og felles utearealer. Alle
boenheter skal ha tilgang til utendørs oppholdsarealer av tilstrekkelig størrelse og
kvalitet i samsvar med følgende areal- og kvalitetskrav:
Privatareal:
Minimum 6 m2 pr boenhet for leilighetsbygg og blokkbebyggelse.
Minimum 30 m2 pr boenhet for annen type bebyggelse.
Fellesareal (minimumsareal pr boenhet ved 4 eller flere enheter):
25 m2 for leilighetsbygg og blokkbebyggelse.
50 m2 for annen type bebyggelse.
Arealene skal tilrettelegges for allsidig lek og andre aktiviteter, for ulike
brukergrupper, til ulike tider på året.
Arealene skal ha en skjermet plassering med gode sol- terreng- og miljøforhold.
Terrenget skal ingen steder være brattere enn 1:3.
Arealene skal ha trafikksikker og tydelig adkomst direkte fra boligområdene de
tilhører. Det skal dokumenteres tilfredsstillende parkeringsareal.

Frøya kommune har følgende norm for parkeringsareal:
Enebolig,småhus: 3 biler pr. leilighet
Rekkehus: 2 biler pr.leilighet
Hybel/Hybelbygg: 1 bil pr.hybel
Kirke, kino,teater forsamlingshus: 0,5 bil pr.sittteplass
Forretningsbygg:
Detaljhandel: 1,5 bil pr.100m2
Varehus: 3,0 bil pr 100m2
Kontor: 1,5 bil pr 100m2
Skoler:
Barnehage/barneskole: 0,6 bil pr. ansatt
Videregående skole 0,6 bil pr.ansatt og 0,4 bil pr.elev over 18 år.
Industri:
Verksted: 1,2 bil pr 100m2
Lager: 0,5 bil pr.100m2
Hotell/gjestgiveri: 1,0 bil pr.rom og 0,5 bil pr.ansatt
Restaurant,kafè, gatekjøkken,kiosk: 0,3 bil pr.sitteplass
Idrettsanlegg: 0,5 bil pr tilskuer og 0,3 bil pr.ansatt
Sykehus/sykehjem: 0,3 bil pr.sengeplass og 0,6 bil pr.ansatt
Bensinstasjon: min.12 bil for service og minst 6 bil for tanking

3.6. Krav om tilgjengelighet for alle.
Offentlige bygg, næringsbygg og leilighetsbygg skal vise tilfredsstillende
tilrettelegging for universell utforming. Utforming vises i henhold til bestemmelser i
teknisk forskrift.

3.7. Miljø, estetikk.
Der det etter kommunens vurdering er eksisterende, bevaringsverdige bygningsmiljø
kan det kreves at ny bebyggelse skal tilpasse seg dette. Dette kan gjelde både
sjøhusbebyggelse, bolig-/fritidsbebyggelse og annen bebyggelse.
Før ombygging eller riving av eldre SEFRAK registrerts bygninger godkjennes kan
det kreves at det innhentes uttalelse fra antikvarisk myndighet (fylkesantikvar).
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3.8. Kulturminner: PBL § 11.9.7.
Alle inngrep/tiltak skal undersøkes mht kulturminner før tillatelse til tiltaket blir gitt.
Kjente registrerte kulturminner er avmerket i plankartet.
Slettringen, Vingleia, Sula og Halten fyrstasjoner er fredet.
Hallaren, Titran og Sauøya kirkesteder er viktige kulturminner.

3.9. Byggegrenser i Strandsonen.PBL§11.9.6.
(Unntak fra PBL § 1.8).

Det er innført differensiert strandsoneforvaltning i hele kommunen.

For byggeområder og LNF med tillatt spredt bygging gjelder byggegrenser som
varierer fra 0-100 m fra sjøen.

3.10. Bestemmelser for bygg i strandsonen for Frøya kommune. PBL § 11.9.6.
Bestemmelsene gjelder for all bebyggelse i 100 meters beltet mot sjø.

NAUST, SJÅ/SJØBOD, BRYGGE.

Nauster en enetasjes bygning primært for oppbevaring av båter (båthus) med
tilhørende utstyr. Bygningen kan også benyttes som arbeidsplass for stell og
vedlikehold av utstyr til fiske og fangst i fritids- og yrkessammenheng.
Gavlvegg skal som hovedregel vende mot sjø og ha båtport. Bygningen skal ligge
slik til i terrenget at det er naturlig å anlegge båtstø eller lundbru til porten. Som
båtport tillates skyveport eller delt hengslet port. Maks størrelse for sjøhus/naust er
40 m2.

Sjå eller sjøbod er en 1 eller 1 ½ etasjes bygning primært for oppbevaring av utstyr
for sjøaktiviteter men normalt ikke for oppbevaring av båt. Bygningen kan også
benyttes som arbeidsplass for stell og vedlikehold av utstyr til fiske og fangst i fritids-
og yrkessammenheng. På sjå kan tillates takutbygg som takkelhus på langvegg eller
gavl plassert over lasteplass/sjø. På sjå kan også tillates fast platting/kaifront inntil 2
meter foran vegg mot sjø og inntil 1,0 meter langs en av sideveggene.

Brygge er bygning til samme formål som sjå, men oppført i 1 ½ eller flere etasje
og/eller med grunnflate større enn 60 m2. Retningslinjer for utforming blir de samme
som for sjå.

Naust oppføres med saltak 32 - 37 grader. Sjå eller brygge med 32 - 45 grader.
Utvendig veggkledning skal være stående trepanel. Naust og sjå kan ha inntil to
firedelte vinduer på inntil tre veggflater. Hvert med største lysmål 1 m2. Vinduene
skal være kvadratiske eller med større høyde enn bredde. Det skal tilstrebes knappe
takutstikk. Største tillatte gesimshøyde for naust og sjå er 270 cm regnet fra
underkant bunnsvill i sjå eller gjennomsnittlig golvnivå i naust med skrått golv.

Naust, sjå og brygge tillates ikke innredet med rom for varig opphold unntatt i
yrkesmessig sammenheng for fisker med fiskeriregistrert fartøy.
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Maksimal tomtestørrelse for naust/sjå er 150 m2 med maksimal bredde i strandlinjen
10 meter.

BOLIG, FRITIDSBOLIG
Alle boliger og fritidsboliger skal fundamenteres på grunnmur. Bygg skal plasseres
slik i terrenget at fundamenter og grunnmur blir lavest mulig. De skal plasseres i
terrenget slik at silhuettvirkning unngås i forhold til naboer og ferdselsveier.
Det kan kreves at nybygg skal tilpasses omkringliggende bebyggelse.
Terrasser/plattinger skal fortrinnsvis plasseres på terrengnivå der dette er mulig.
Tomt for fritidsbolig skal ikke overstige 800 m2.

FARGESETTING
Sjøhus/ naust i strandsonen inntil 35 meter fra sjøen skal ha rød eller okergul farge,
alene eller i kombinasjon. Det kan benyttes hvitt som kontrastfarge på dør-
/vindusomramminger og på vindskier. Brygger kan ha hvit hovedfarge.
Fargesetting av øvrige bygninger innenfor bestemmelsenes virkeområde skal
omsøkes i forbindelse med byggesøknad og godkjennes av kommunen. Dette gjelder
også omfarging av eksisterende bebyggelse.

3.11. Miljø.
Masseuttak i strandsonen, for eksempel uttak av skjellsand ut over eget behov til
husbruk, er ikke tillatt.

3.12.
Hus på flytende konstruksjoner som flytekaier er bare tillatt i tilknytning til
akvakulturanlegg.

4. BESTEMMELSER TIL BESTEMTE AREALFORMÅL.
Gitt med hjemmel i PBL § 11-10.

4.1. BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSE OG ANLEGG PBL§ 11-7, 1.

4.1.1. Byggeområde sjøhus/naust (Annen type bebyggelse og anlegg):

Generelle bestemmelser for bygg i strandsonen 3.10 gjelder.
Maksimal tomtestørrelse er 150 m2 med maksimal bredde i strandlinjen 10 meter.

4.1.2. Byggeområde for bolig.
I områder avsatt til byggeområde bolig, kan søknadspliktige tiltak ikke iverksettes før
området inngår i en detaljreguleringsplan. Gjelder områdene:
Hamarvik /Flatval;UB1,UB2, UB14,UB15,UB16.
Dyrvik/Nesset:UB3,UB4,UB5,
Stølan/Svellingen; UB6
Dyrøya: UB8,UB9,
Valen: UB11
Nordskag/Kverva: UB13 og UB7.
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I områder avsatt til byggeområde bolig der det ikke er krav om reguleringsplan tillates
oppført boliger. Hvert bygg kan inneholde 2 boenheter. Dette er områder med
eksisterende boliger, og der det tillates fortetting.
I områder hvor det ikke kreves detaljreguleringsplan skal nybygg /tilbygg gis en god
estetisk utforming og underordne seg den stedlige byggeskikk på en god måte.
Alle bygninger skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så
lave som mulig. Bygg skal plasseres lavest mulig i terrenget slik at en unngår
silhuettvirkning i forhold til naboer og ferdselsveger.

For all boligbebyggelse skal det dokumenteres at behovet for lekeplasser og
tilstrekkelige utearealer er dekket innenfor rimelig avstand eventuelt i nærliggende
områder. (Bestemmelsene 3.5.)
Byggesøknad skal vise tilfredsstillende tekniske løsninger og vise tilfredsstillende
adkomst.

4.1.3. Byggeområde fritidsbolig.

Innenfor området byggeområde fritidsbolig kan det ikke iverksettes søknadspliktig
tiltak før området inngår i reguleringsplan.
Gjelder områdene:
Hallaren :UF 24 og Stølan UF 23
Til utbyggingsformål bolig og fritid: (UBF)
Mausund: UBF 21,UBF22, UBF 26
Bogøya: UBF 20,UBF19,
Sula: UBF 17, UBF18.

I områder avsatt til byggeområde fritidsbolig tillates oppført fritidsboliger dersom
tiltaket kan vise tilfredsstillende adkomst og parkering, og bygget underordner seg
landskapet og tilpasser seg eksisterende bebyggelse.
Alle bygninger skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så
lave som mulig slik at en unngår silhuettvirkning i forhold til naboer og ferdselsveger.
Maksimal tomtestørrelse ved fradeling av tomt til fritidsbolig er 800 m2, og største
tillatte BYA er 25 %.

4.1.4. Byggeområde fritids- og turistformål:

Innenfor område avsatt til fritids- turistformål kan det ikke iverksettes søknadspliktig
tiltak før området inngår i detaljreguleringsplan.
I arealkategori område for sjøtilknytta turisme, skal følgende bestemmelser gjelde:
Ved utforming av reguleringsplan skal hensynet til universell utforming ivaretas og
beskrives særskilt.
Det settes strenge krav til infrastruktur i reguleringsplaner for turisme/reiseliv, bl.a.
skal turstier for allmenn benyttelse planlegges og opparbeides.
Sjøtilknytta reiseliv skal ikke være til hinder for utvikling av småbåthavn med
nødvendig infrastruktur for området/grenda.
Sjøtilknytta reiseliv skal baseres på bærekraftig bruk av naturressursene i området.

4.1.5. Byggeområde næringsbebyggelse:

Næringsområde Leirvik eksisterende.
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Næringsområde Bonenget eksisterende.
Næringsområde ’Dyrøy nord slipp’ eksisterende.
Næringsområde Dyrøy trelast eksisterende.
Næringsområde ved Dyrøy fergeleie eksisterende.
Næringsområde Måsøyvalen- inngår i område med krav til reguleringsplan-
Næringsområde Hestøya , Uttian eksisterende.
Næringsområde Meløya, Uttian eksisterende
Næringsområde Valen eksisterende.
Vikasundet Tangfabrikk eksisterende.
Næringsområde Dyrvik eksisterende.

Innenfor næringsområder er det tillatt med bygg på inntil max mønehøyde 12 m.
Nye næringsbygg ved sjø skal ligge på kote +3.0 o h.
Ved søknad om ny virksomhet, nye bygg, utvidet virksomhet innenfor
næringsområder skal det dokumenteres godkjent adkomst og tilfredsstillende
parkering for ansatte og besøkende.
Innenfor områder avsatt til næring kan det tillates nybygg/tilbygg og ominnredning til
næringsvirksomhet. Alle søknadspliktige tiltak skal dokumentere evt utslippssøknad,
støy og annen forurensing i forhold til omgivelsene
Alle bygninger skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så
lave som mulig.

Innenfor områder avsatt til næringsformål, der det i området inngår areal for
massetak, kan det ikke iverksettes søknadspliktig tiltak før det er levert godkjent
uttaksplan og plan for istandsetting etter avsluttet uttak.
Uttaksperiode skal være tidsavgrenset. Det skal utarbeides godkjent sikringsplan
både for uttaksperioden og etter avslutning.
Det tillates ikke ytterligere utfyllinger i sjø uten at det er vist godkjenning etter havne-
og farvannsloven og kulturminnemyndigheter.

4.1.6. Byggeområde forretning:

Innenfor området kan det ikke iverksettes søknadspliktig tiltak før området inngår i
detaljreguleringsplan. For forretningsbygg skal detutarbeides utomhusplan som viser
adkomst, parkering, gangadkomst og tilgjengelighet for funksjonshemmede – krav
om universell utforming.

4.1.7. Byggeområde offentlig formål:
Omfatter barnehager, skoler, offentlige kontorer og bygg til allmennyttige formål som
grendehus og kulturhus. Tiltak skal dokumentere tilfredsstillende krav til universell
utforming, parkering, adkomst – mulig adkomst med gang/sykkel.

4.1.8. Byggeområde grav og urnelund:
Tiltak skal dokumentere tilfredsstillende krav til universell utforming, parkering,
adkomst – mulig adkomst med gang/sykkel

4.1.9. Byggeområde idrettsanlegg:

Det tillates oppført bygninger og tilhørende med nødvendige funksjoner
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Tiltak skal dokumentere tilfredsstillende krav til universell utforming, parkering,
adkomst – mulig adkomst med gang/sykkel.

4.2. BESTEMMELSER TIL SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK
INFRASTRUKTUR § 11-7, 2.
Bestemmelser i tråd med PBL § 11-10.

4.2.1.Underformål: Havn :

I arealkategori havneområder, skal følgende bestemmelser gjelde.
I havneområder kan det oppføres kai, havnelager og andre bygninger og anlegg for
betjening av skipstrafikken og andre transportmidler samt parkering.
Mindre utbyggingstiltak krever ikke ytterligere plan dersom det ikke endrer
eksisterende transportnett og det ikke er i strid med annet lovverk.

Vesentlig arbeid eller tiltak, samt fradeling til slike formål, er ikke tillatt uten at
eiendommen/området inngår i detaljplan. Ved utforming av detaljplan skal hensynet
til universell utforming ivaretas og beskrives særskilt.

4.3. BESTEMMELSER TIL GRØNNSTRUKTUR § 11-7,3.
Bestemmelser i tråd med PBL § 11-10.

4.3.1. Turveg:
Arealet omfatter viktige trasèer for turområder til fots. Trasèene skal holdes åpne og
tilgjengelige for bruk til formålet.
Det kan tillates utbedring av traseen i form av grusing (asfaltering), drenering, legging
av klopper i myrområder og tiltak som merking.
Behov for parkering løses i nærheten av offentlig veg.

4.4. BESTEMMELSER TIL LANDBRUKS- NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL -
§ 11-7,5. Bestemmelser i tråd med PBL § 11-11.

4.4.1. Bestemmelser til Landbruks- natur og friluftsformål
Gjelder for LNF- områder der det bare er tillatt med tiltak i tilknytning til stedbunden
næring eller fradele areal til slike formål.

Eksisterende lovlige boligeiendommer i LNF-områder inngår i planen.
Erstatningsbolig, tilbygg, påbygg eller underbygging på eksisterende lovlig etablert
bolig kan tillates.
Bod skal fortrinnsvis bygges sammen med boligen, og ikke lengre borte fra boligen
enn 6 meter, og ikke mellom boligen og sjøen/vassdrag.

Gjelder ikke i områder med verdifullt biologisk mangfold.
Nye boliger tillates ikke.

Eksisterende lovlige fritidseiendommer i LNF-områder inngår i planen.
Gjelder ikke i områder med verdifullt biologisk mangfold. Temakart datert xx.
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Erstatningsbygg, tilbygg, påbygg, og bod kan tillates. Max tillatt BRA er 90m2.

Bod skal fortrinnsvis bygges sammen med fritidsboligen, men ikke lengre borte fra
fritidsboligen enn 6 meter, og ikke mellom fritidsboligen og sjøen/vassdrag.

Anneks er en frittliggende enkel bod/bygning tilknyttet fritidshus eller bolig som kan
innredes for overnattig. Anneks skal ikke kunne fradeles.

Eksisterende lovlig oppførte naust inngår i planen. Nye naust til fritidsformål skal ikke
tillates. Bestemmelser for bygging i strandsonen 3.10 gjelder.

Tilbygg, påbygg og lignende må ikke på noe vis komme i konflikt med automatisk
fredete kulturminner i henhold til Kulturminnelovens §§ 3 og 6.

Det tillates oppført nødvendige bygninger i 100-metersbeltet langs sjøen med sikte
på landbruk, fiske, fangst, ferdsel og akvakultur. Bestemmelser for bygging i
strandsonen 3.10 gjelder. Det tillates bygninger(naust) til næringsformål
Det må dokumenteres formålet med bygget, og nødvendig dokumentasjon på
yrkesutøvelse. Tiltak i strandsonen skal ikke være til hinder for allmennhetens tilgang
til strandsonen og skal ikke omfatte store terrenginngrep og unødvendig inngrep i
landskapet.

4.4.2. Bestemmelser til Landbruks- natur og friluftsformål der spredt bygging av bolig
fritidsbolig eller næringsbygg er tillatt. (antall enheter er definert i plankartet).

Generelle bestemmelser for bygg i strandsonen 3.10 gjelder.

Ved utbygging av 4 enheter eller mer er det krav om reguleringsplan.
Dersom det er krav om bygging av nye veger er det krav om reguleringsplan.

Lokaliseringskriterier:
Søknadspliktige tiltak skal ikke lokaliseres til områder for landbruksproduksjon. Dette
gjelder dyrka mark i produksjon, som har vært i produksjon og arealer med beitebruk.
Det tillates ikke nye boliger/fritidsboliger nærmere driftsbygning en 50 m.
Søknadspliktige tiltak skal ikke lokaliseres i byggeforbudssonen i strandsonen.
Søknadspliktige tiltak skal ikke tillates i områder med verdifullt biologisk mangfold vist
på Temakart xx.

Før byggetillatelse gis skal byggets plassering dokumenteres i forhold til eksisterende
bebyggelse og i terrenget.
Før det gis byggetillatelse skal det for bolig vises nødvendig teknisk infrastruktur som
vannforsyning, avløp, strøm og adkomst. Hvert bygg kan omfatte inntil 2 boenheter i
boligbebyggelse.
Det skal vises hvordan kjøreadkomst, parkering med mer skal løses.
For fritidsbolig skal det vises planlagte løsninger for vann, avløp og strømtilførsel.
Det kan ikke kreves kjøreadkomst til alle fritidsboliger, men det skal vises til
parkeringsplass nært offentlig veg.
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Alle bygninger skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så
lave som mulig. Bygninger skal plasseres lavest mulig i terrenget slik at en unngår
silhuettvirkning i forhold til naboer og ferdselsveger.
Søknadspliktige tiltak skal ikke lokaliseres til hinder for allminnelig ferdsel og
friluftsliv.
Søknadspliktige tiltak må ikke på noe vis komme i konflikt med automatisk fredete
kulturminner i henhold til Kulturminnelovens §§ 3 og 6.

Dersom tiltaket omfatter behov for bygging av veg, skal dette gjøres på en mest
mulig skånsom måte og vegen skal være åpen/ tilgjengelig for allmennheten.
Maksimal tomtestørrelse ved fradeling av tomt til fritidsbolig er 800 m2, og største
tillatte BYA er 25 %.
Maksimal tomtestørrelse for naust er 150 m2 med maksimal bredde i strandlinjen 10
meter.

4.5. BESTEMMELSER TIL BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG § 11-7,6.
Bestemmelser i tråd med PBL § 11-11.

4.5.1.Farleder.
Farleder er markert i plankartet.
Temakart merket farleder og forvaltningssoner viserareal der kystverket har
forvaltningsansvar. Søknader om tiltak skal etter 01.01.2010 forelegges kystverket til
uttalelse og vedtak etter havne-og farvannsloven. Overordna for skipstrafikk skal
sikres. Tiltak skal ikke føre til stenging eller innskrenking av tilgjengelighet og
framkommelighet.

4.5.2.Underformål: Fiskerihavner (ferdsel og fiske) er markert med FH i plankartet.
Fiskerihavner : Aursøyane, Bremnesvågen, Dyrvik, Gjæsingen, Halten,
Hammervågen, Havnevågen(Flatval), Inntian,Kya Mausundvær (Måøyholet og
Gårdsøyaakeila), Nesset,Sandvik, Sauøya, Sistranda, Sula, Sætervågen, Sørburøya,
Titran og Ørnflaugvågen.
Søknader om tiltak skal etter 01.01.2010 forelegges kystverket til uttalelse og vedtak
etter havne-og farvannsloven.
Disse skal forbeholdes næringsaktive fiskere og tilhørende fiskeriretta
næringsvirksomhet.
Adkomst til fiskerihavner skal ikke hindres av andre fartøyer eller tekniske
innretninger av midlertidig eller varig art.
Bygninger: I tilknytning til fiskerihavner tillatesoppført brygger, naust, lager,
industribygg for båt- og fiskeutstyr som er nødvendig i næringsvirksomhet. For bygg
til bruk i næring, tillates innredning for overnatting og sanitære anlegg som
tilfredsstiller mattilsynets krav.
Bestemmelsene for bygging i strandsonen 3.10 gjelder.
Som yrkesfisker regnes: Personer registrert i fiskermanntallet A eller B og som er
eier/medeier av fiskeriregistrert fartøy.

4.5.3.Underformål: Småbåthavner(SBH)
jfr. plan- og bygningslovens § 11-9 og § 11-11:
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Før etablering av småbåthavner skal det utarbeides reguleringsplan.
Det skal utarbeides egen småbåthavnplan for Frøya kommune.

Småbåthavner skal etableres som fellesområder.
I arealkategorien område for småbåthavn, kan bølgedempende tiltak tillates i
sjødelen av formålsområdet.

Følgende bestemmelser skal gjelde:
Hvis tiltak i sjø innebærer ikke-reversible tiltak, som for eksempel molo med
steinmasser og/eller vesentlig utdyping i sjø og/eller vesentlig inngrep på land, så er
dette ikke tillatt uten at eiendommen/området inngår i detaljreguleringsplan.
I alle småbåthavner skal det være minst 1 gjesteplasser pr. 1 0 båtplasser for allmenn
benyttelse, disse plassene skal være av god størrelse, merkes godt og være lett
tilgjengelig.
Ny bebyggelse skal tilpasse seg landskap og eksisterende bebyggelse.
Bestemmelsene for bygging i strandsonen 3.1 0 gjelder.

4.5.4. Drikkevann:
Arealformål for Kirkdalsvatnet og Hamarvatnet m/nedslagsfelt.
Klausuleringsbestemmelser og restriksjon for drikkevannskilder gjelder.
Kan følges opp med klausulering etter drikkevannsforskriften
Innenfor drikkevannskilden m/nedslagsfelt (tilsvarer hensynssonen) er det ikke tillatt
med inngrep av noe slag som kan påvirke vannkvaliteten.
Innenfor hensynssonen gjelder forbud mot fradeling og oppføring av bolig- ervervs-
og fritidsbebyggelse.
Områder som pr.i dag dyrkes ved pløying kan fortsatt pløyes. På dyrka arealer tillates
ikke husdyrbeite nærmere enn 50 meter fra drikkevannskilden.

4.5.5. Fiske:
Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende
oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive
oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse.

I disse områdene skal fiskeriinteressene veie tyngst og være avgjørende for tillatelse
til tiltak. Gjelder følgende områder:

F: Erviksvaet (3) : Fiskeriinteresser Område avsatt fiske- og gytefelt.
F: Bleika/Sandøya (4) : Fiskeriinteresser Område avsatt fiske- og gytefelt.
F: Dragsnessvaet (6) : Fiskeriinteresser Område avsatt fiske- og gytefelt.
F: Bogaskjærflua (8): Fiskeriinteresser Område avsatt fiske- og gytefelt.
F: Straumøyvågen (9): Fiskeriinteresser Område avsatt fiske- og gytefelt. Fiskefelt og
stegnsetting. Sektormyndigheter kan godkjenne oppdrett av skjell i dette området.
F: Rognansvaet (10): Fiskeriinteresser Område avsatt fiske- og gytefelt.
F: Dyrøysvaet (1 1 ): Fiskeriinteresser Område avsatt fiske- og gytefelt.

4.5.6. Naturområder:
Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende
oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive
oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse.
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I disse områdene skal naturinteressene veie tyngst og skal være avgjørende for
tillatelse til tiltak: Gjelder følgende områder:
N: Svingla (5) : område avsatt på bakgrunn av naturinteresser: myteområde grågås.
N – (1 6):
Fredet : Område definert som Ramsarområde 23.03.1 996. Naturverninteresser
viktigst.
N 1 7 og 1 8: Område Froan landskapsvernområde.
N – (1 9 Humlingsværet og Hilbåskjæret, 20 Hågsjælan, 21 Toskjæra ): kystsoneplan
1 999:
Områder avsatt med bakgrunn i naturinteresser – sjøfugl. Naturverninteresser
viktigst.

4.5.7. Friluftsområde:
Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende
oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive
oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse.

I disse områdene skal friluftsinteressene veie tyngst og skal være avgjørende for
tillatelse til tiltak: Gjelder følgende områder:

F: Andsteinen (7) : Viktig friluftsområde.

4.5.8. Kombinasjon naturområde /akvakultur:
F – Skarsvåg (1 5) kystsoneplan 1 999:
Etablering av akvakultur / Tiltak i sjø skal vise hensyn til vassdrag med anadrome
fiskeslag. Også kvartærgeoligisk verneverdi.

4.5.9. Kombinasjon friluftsområde/natur:
Innenfor disse områdene tillates ikke nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende
oppdrettsanlegg. I noen tilfeller kan det gis dispensasjon til etablering av ekstensive
oppdrettsformer, som bunnkulturer hvis sektormyndighetene gir tillatelse.

I disse områdene skal hensynet til naturinteresser og viktig friluftsområde veie tyngst
og være avgjørende for tillatelse til tiltak: Gjelder følgende områder:

FFN: Lammøyvågen (1 ): Område med friluftsinteresser, natur /vade og andefugl og
kulturinteresser.
FNF: Titran (1 3): Område viktig for natur, kultur og friluftsinteresser.

4.5.1 0.Kombinasjon friluftsområde /natur/fiskeinteresser:
I disse områdene skal hensynet til fiske- og naturinteresser og viktig friluftsområde
være avgjørende for tillatelse til tiltak: Gjelder følgende områder:

FNF: Storfjorden (1 4): Område avsatt på grunn av natur, fiske- og friluftsinteresser.
Viktig viltommråde for fugl, viktig utfartsområde, lokalt fiskefelt.

FNF: Ofsøyvågen (2): Område med friluftsinteresser, andefugl, låssetting for sei.
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NFF: Kya (12) : Avsatt med bakgrunn i natur, fiskeri og friluftsinteresser.
Sjøfugl,kultur,fiskerihavn.

4.5.11.Kombinasjon fiske/ferdsel/akvakultur/natur/friluftsområder.

Innenfor disse områdene gis det adgang til etablering av akvakulturanlegg hvis
sektormyndighetene gir sin tillatelse.

4.5.12. Vassdrag /ferskvann med byggeforbud.
Byggeforbud 50 m for ferskvann som har vanntilførsel til akvakulturanlegg.
Gjelder følgende vann : Ervikvatnet, Valavatnet, Skagavatnet, Kystavatnet,
Steinkarsvatnet, Kvernhusvatnet.

Byggeforbud 50 m for følgende ferskvann på bakgrunn av friluftsinteresser som fiske
og bading: Steinsvatnet, Langvatnet, Ervikvatnet, Husvatnet, Kjeisvatnet og
Korsvatnet.



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Øyvor Helstad Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 19/2309    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Formannskapet 

 

MARIN FORSØPLING - BRUK AV MIDLENE FRA HAVBRUKSFONDET  

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar handlingsplan for håndtering av marin forsøpling. 

  

Tiltakene dekkes av midler avsatt fra Havbruksfondet, kr 4 000 000 i en fireårsperiode. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Søknad fra SALT/Rydd Norge Trøndelag, datert 27.04.2020 m/vedlegg 

2. Forslag til retningslinjer for tildeling av stimuleringsmidler 

 

Saksopplysninger:   
 

Kommunestyret behandlet den 23.05.2019 (sak 62/19) Kriterier for bruk av midlene fra 

havbruksfondet, hvor det blant annet ble vedtatt: 3. Kommunestyret setter av 1 000 000 kr i 

året i planperioden til bekjempelse av marin forsøpling, tilsammen kr 4 000 000. Rådmann 

får i oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives nærmere hvordan dette kan gjøres.  

 

Formannskapet vedtok 21.11.2017 strategier og handlingsplan for håndtering av marin 

forsøpling. Store deler av denne planens strategier og handlingsplan er oppfyllt. Bruk av 

havbruksfondets midler vurderes til å bli en rullering og utvikling av denne eksisterende 

planen samt deltakelse i pågående kommunale og fylkeskommunale prosjekter på området 

marin forsøpling og reduksjon av plastforbruk. 

 

Bestilling om handlingsplan og oppstart av prosjekter høsten 2020 ble gjort av 

Formannskapet den 31.3.2020. Følgende vedtak i sak 77/20 ble fattet: 

 
«Formannskapet i Frøya kommune vedtar å benytte midler fra havbruksfondet ihht strategier som 

opplistet i punk 1-5. Formannskapet ber om at det utarbeides en handlingsplan for håndtering av marin 

forsøpling.  

 

1. Strandrydding  

1.1 Støtte/deltakelse av prosjektet profesjonell rydding av ytre kyst  

1.2 Etablere stimuleringsmidler for frivilligheten for strandrydding  

1.3 Delta i utarbeidelse av regional strategi for plast  
 

2. VA - spredt avløp  



Tilskuddsordning  

 

3. Grønt flagg  
 

Miljøopplæring til Frøya kommunes barn og unge via barnehage og skole/oppvekstsenter fortsetter og 

styrkes. Marin forsøpling og plast som tema  

 

4. Miljøuke med foredrag og aktiviteter  
 

Holdningsskapende arbeid mot barn og unge, ansatte i Frøya kommune og innbyggere. Miljøuka 

arrangeres i samarbeid mellom Frøya kommune, frivilligheten og næringsliv.  
 

5. Informasjon til innbyggere  
 

Det opprettes ei arbeidsgruppe bestående av:  

 virksomhet forvaltning – miljøkonsulent og VA ingeniør  

 kommunalt servicekontor – kommunikasjon  

 virksomhet drift – avfall/renovasjon  

 oppvekst  

 kultur/frivilligsentralen  
 

Prosjektgruppa gjør ferdig handlingsplanen slik at oppstart av prosjektene skjer høsten 2020.» 
 

Referansegruppe: Formannskapet  

 

Arbeidsgruppe:  

- virksomhet forvaltning - miljøkonsulent og VA ingeniør  

- kommunalt servisekontor - kommunikasjon  

- virksomhet drift - avfall  

- oppvekst  

- kultur/frivilligsentralen 

 

1. Strandrydding 

1.1 Rydd Norge Trøndelag (tidligere profesjonell rydding av ytre kyst) 

Frøya kommune har mottatt søknad fra SALT datert den 27.04.2020 (vedlegg 1) om tilskudd 

til prosjektet Rydd Norge Trøndelag.  

 

Prosjektet Rydd Norge Trøndelag har startet opp rydding av marint avfall langs ytre kyst av 

Trøndelag. Prosjektet er et samarbeid mellom Handelens Miljøfond (plastposefondet) og 

Fylkesmannen i Trøndelag, og har som mål å rydde marint avfall på 40 % av Trøndelags ytre 

kyst i løpet av en periode på tre år. 

 

I Trøndelag er det opprettet en styringsgruppe for prosjektet som ledes av Fylkesmannen i 

Trøndelag. For Trøndelag er det Trondheimskontoret til Salt Lofoten AS, som har fått tildelt 

prosjektledelsen etter anbudskonkurranse. 

 

Fylkesmannen i Trøndelag har utarbeidet en prioriteringsliste over områder på ytre kyst av 

Trøndelag som skal ryddes. Kommunene har fått mulighet til å melde inn flere områder til 

prioriteringslisten. Verneområder har høyest prioritet, men det er også andre områder på 

listen som av ulike grunner er prioritert. Noen av disse vil kunne ryddes i perioder med 

ferdselsforbud i verneområdene, for å sikre aktivitet gjennom hele året. For Frøya er det 

prioritert verneområdene i Froan, Sula, Mausund og Humlingsværet  

 



Det er utarbeidet en plan som beskriver hvordan arbeidet skal gjennomføres (vedlagt). Denne 

beskriver estimater for hvor mange arbeidstimer som trengs for å rydde de prioriterte 

områdene. Totalt er det for Trøndelag anslått at det vil kreve mellom 102 610 til 153 840 

arbeidstimer å rydde de prioriterte områdene. Totalkostnaden for oppryddingen er estimert til 

å ligge mellom 52 og 108 millioner norske kroner. Spriket i anslaget skyldes usikkerhet for 

estimert mengde avfall som ligger innenfor de prioriterte områdene og variasjon i 

snittkostnaden per time for selve ryddingen.  

 

Selve ryddingen skal utføres av profesjonelle ryddeaktører. I Trøndelag har Mausund 

Feltstasjon/Eider AS på Frøya og Oppdretternes Miljøservice i Rørvik fått oppdragene for 

hver sin del av kysten. De har fått bevilget penger fra Handelens Miljøfond som dekker en 

del av deres kostnader til rydding. Penger som eventuelt bevilges av kommunene vil brukes 

til å utvide deres rammer for hvor mange timer de kan rydde innenfor sine tildelte prioriterte 

områder, og er viktig for å kunne nå målet for prosjektet. 

 

Prosjektet Rydd Norge Trøndelag bidrar til å fjerne marint avfall fra store områder av ytre 

kyst av Trøndelag, og reduserer med dette kommunenes behov for egne tiltak i dette 

området. Administrasjon av prosjektet er allerede dekket fra HMF, så tilskudd fra 

kommunene vil gå direkte til rydding.  

Det forventes også støtte fra Miljødirektoratet, og det er søkt om slik støtte direkte fra de 

profesjonelle aktørene. Videre vil prosjektet søke Sjømat Norge og Trøndelag 

fylkeskommune om årlig støtte. Midlene vil bli disponert av Styringsgruppa for prosjektet i 

samsvar med den planen som foreligger, samt erfaringer fra ryddinga det enkelte året.  

 

Arbeidsgruppen mener det er rett å støtte prosjektet, da dette er tilskudd som går rett til 

rydding av marint avfall i egen kommune. 

 

1.2 Stimuleringsmidler til frivilligheten 

Skoler, barnehager, grendalag og frivilligheten på Frøya har tradisjon for å rydde i fjæra. 

Næringslivet har over lengre tid vært sponsorer for frivilligheten som ønsker å jobbe dugnad 

for å gi inntekt til organisasjonen sin. Mange frivillige lag har ryddet marin forsøpling på 

Frøya.   

 

Frøya kommune velger å avsette midler fra havbruksfondet til stimuleringsmidler for 

frivilligheten for rydding av marin forsøpling.  

Arbeidsgruppen har utarbeidet retningslinjer og søknadsskjema (vedlegg 2).  

 

For å kunne tilrettelegge for rydding av marin forsøpling er man helt avhenig av en 

håndtering av avfallet som er ryddet. Frøya kommmune har fått en rutine for innhenting av 

marint avfall fra ReMidt og Retura for 2020. Deres mulighet for innhenting av marint avfall 

er avhengig av tilskudd, slik at det ikke kan garanteres for en fireårsperiode.  

 

Arbeidsgruppas forslag er at stimuleingsmidler kan søkes om innen 15. august. 

Stimuleringsmidler fordeles ut fra fondets størrelse, hvor mye avfall som er tenkt ryddet og 

antall timer som skal benyttes, i tillegg om ryddingen innehar noen holdningsskapende verdi. 

Det settes et maksbeløp på kr 20 000 pr ryddeaksjon. 

 

Stimuleringsmidlene utbetales når det er levert rapport med bilder og regnskap. 

Ryddeaksjonen skal registreres på Hold Norge Rent sin ryddeportal https://ryddenorge.no/ 

 



Arbeidsgruppa velger å ikke kun benytte volum som et tildelingskriterium fordi det er 

ønskelig å fjerne avfall som ikke bare ligger løst og er lett å samle. Det tar lang tid hvis man 

skal være grundig, og det bør være kvalitet over ryddingen.  

Det vil være forskjell på aldersgrupper og muligheten til arbeidsinnsats. En barnehage vil 

umulig klare å rydde så mye som et fotballag med sterk ungdom, men viktigheten av 

deltakelse og læring er stor. 

 

ReMidt har ikke tilrettelagt for organisert strandrydding 2020 pga coronasituasjonen, men de 

tar i mot avfall.  

 

Frøya kommune/frivilligsentralen informerer om ordningen. 

 

1.3 Deltakelse i lokale ryddeaksjoner/Strandryddedagen  

Kommunen samarbeider med Hold Norge Rent og har distribuert sekker, og koordinert 

henting av avfall sammen med lokale renovasjonsselskap.  Strandryddedagen anbefales 

videreført.   

  

Det finnes flere ulike søknadsordninger på midler for håndtering av marin forsøpling 

gjennom blant annet Miljødirektoratet og Hold Norge Rent hvor private og offentlige aktører 

kan søke på. Kommunen arbeider kontinuerlig for å gjøre disse ordningene kjent.   

 

2. Deltakelse i utarbeidelse i regional strategi for plast 

Arbeidsutvalget i Orkdalsregionen har lagt føringer for arbeidet, og det er tenkt at strategien 

også skal inneholde en handlingsplan med konkrete tiltak for blant annet kommunene; 

 

 Må inneholde konkrete tiltak som kommuner og andre kan gjøre 

 Må ta for seg all herreløs plast, ikke bare i havet 

 Også viktig med interne forhold i kommunene, virksomheten er forbilde for andre 

 

Viktige områder: Holdningsendring, plast i vann, plast i naturen og langs vassdrag, 

kommunene som virksomhet og ha en grønn innkjøpspolitikk, artikler man må unngå å kjøpe 

 

Aktuelle områder og tema for handlingsplanen: 

 Holdningsskapende arbeid for å begrense plastforurensning, og spesielt inn mot 

skolene 

 Hvordan mobilisere Orkdalsregionens innbyggere til innsamling av plast og til å 

ha bevisste holdninger til plastforurensning 

 Hvordan koordinere og samordne pågående tiltak og arbeid innen 

plastforurensning i Orkdalsregionen 

 Forankre arbeidet innen plastforurensning blant lokale og sentrale 

beslutningstakere 

 

Miljøkonsulenten deltar i arbeidsgruppen. 

 

Arbeidet er startet, men ble satt på vent pga coronasituasjonen. Arbeidsgruppen legger opp 

til en brei involvering i utarbeideslse av strategien. Det planlegges ulike Work-shops. Her er 

det mulighet for å involvere bredt fra næringsliv, frivillighet og skoleungdom. Med en 

plaststrategi må det påregnes at det vil komme anbefalninger som vil påvirke kommunes 

innkjøp. 

 



Spredt avløp 

Fond for tilskudd til oppretting av spredt avløp tas ut av handlingsplanen, fordi 

Saneringsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse ble trekt. Nå skal kommunen kun 

følge opp ulovligheter. Arbeidsgruppen anbefaler at det ikke blir benyttet kommunale midler 

til å gi tilskudd for ulovligheter. I tillegg er havbruksfondets midler avsatt over en 

fireårsperiode – pålegg om opprydding vil fortsette langt utover denne perioden. 

 

Sommerjobb for ungdom 

Sommerjobb for ungdom tas ut av planen for 2020, da det ikke er ressurser til å gjennomføre 

dette på en hensiktsmessig måte. Det sees på om det eventuelt kan finnes gode løsninger for 

gjennomføring til sommeren 2021. 

 

Sommerjobb for ungdom har tidligere blitt gjennomført ved at skoleungdom har være med 

Mausund Feltstasjon. Det har vært problemstillinger og utfordringer med dette, blant annet at 

det har vært for kort tid pr ungdom.  

 

3. Grønt flagg   

Frøya kommune har innført Grønt flagg i alle skoler og barnehager (vedtatt HFD 19.09.17). 

Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, 

grunnskoler, videregående skoler og folkehøgskoler. Grønt Flagg er et pedagogisk 

virkemiddel knyttet opp mot lærerplan for skoler og rammeplan for barnehager. Enhetene 

jobber med forskjellige tema og tiltak knyttet opp mot miljø, dette gir en økt fokus på 

miljøarbeidet på enheten og involvering av både ledelse, ansatte, elever og foreldre. 

Eksempler på hva man kan jobbe med innenfor Grønt Flagg er avfallssortering, 

energisparing, kosthold, fysisk aktivitet, lokalkulturarv osv. Sertifiserte skoler og barnehager 

får rett til å heise det grønne flagget og får et miljøsertifikat til å henge på veggen.   

  

Det må arbeides for at flere barnehager/skoler/oppvekstsenter sertifiserer seg. Ansatte må få 

muligheten til å delta på kurs for å tilegne seg ny kunnskap og få inspirasjon fra nettverket til 

å skape miljøentusiasme. Det er ønskelig med en ny samling for ansatte. Det vil kreve 

vikartimer og innleide foredragsholdere. Ansatte bør etablere lokale nettverk for å sikre 

framdrift og engasjement om Grønt Flagg.  

 

Grønt Flagg vurderes som en vellykket måte å sikre miljøopplæring og fokus på marin 

forsøpling for barn og unge i Frøya kommune. For å lykkes må man jobbe kontinuerlig med 

temaet.  

 

4. Miljøuke 

Frøya kommune har i 2018 og 2019 arrangert Miljøuka hvor det er fokus på marin 

forsøpling. Det har blitt gjennomført foredrag, strandryddinger, utstillinger, besøk av 

kystvakta, stands på Stjernesenteret, kurs om kompostering, filmkonkurranse og 

aktivitetsdag. Miljøuka er gjennomført i sterkt samarbeid mellom blant andre kommunen, 

Mausund feltstasjon, Frøya sportsdykkerklubb, Hamos (nå ReMidt), næringslivet, 

Kystmuseet, Miljøagentene, Barnas turlag, kunnskapsmiljøer, Frøya brann og redning/IUA 

og Hitra kommune.   

 

Det er ikke planlagt miljøuke 2020 bl.a. fordi coronasituasjonen har gjort det vanskelig å 

planlegge aktiviteter. Nå ser det ut som at coronasituasjonen er under endring – slik at noe 

aktivitet kan gjennomføres høsten 2020. Tiden er knapp til å få til egne arrangementer, og 

det er fremdeles usikkerhet om coronasituasjonen. Det tenkes da å gjennomføre aktiviteter 



sammen med eksisterende arrangementer, slik at man får «sneket inn» litt miljøfokus og 

holdningsskapende arbeid om marin forsøpling.  

 

- Familiedag/barnas dag i Frøyahallen 4 juli. Det arbeides for et show med tema marin 

forsøpling 

- Plukkposen, - strandrydding som gir Trimpoeng! Frivilligsentralen arrangerer 

Frøyatrimmen 2020, og her vil det bli ekstra trimpoeng hvis man samtidig fyller 

plukkposen med avfall. 

- Kommunehusets ansatte og politikere gjennomfører strandrydding  

- Deltakelse i work-shop om strategi for plast (betale reise for ungdommer, eventuelt 

tilrettelegge for lokal work-shop) 

- TV-aksjonen 2020 går til WWF og plast i havet. Siden dette er nøyaktig samme tema, 

bør det være muligheter for en felles markering. 

 

Det planlegges for ei ordinær miljøuke i 2021 – med egne arrangementer og aktiviteter. 

 

5. Informasjon   

Kommunen kan ta en mer aktiv rolle i forbindelse med informasjon og å spre kunnskap om 

marin forsøpling til sine innbyggere. Dette kan gjøres ved å bruke kommunens internettside 

og facebookside, samt samarbeid med lokale renovasjonsselskaper.   

  

Mye av marin forsøpling kommer fra landbasert aktivitet. På Frøya blåser det mye, så avfall 

blir fort tatt av vinden og havner på sjøen. Å hindre dette er en del av tiltakene mot marin 

forsøpling. Dette kan være byggebransje, landbruksplast, private forbrukere osv.  

 

 

6. Ressursbruk og prosjektledelse 

For å gjennomføre handlingsplanen forutsettes det nødvendig tilgang på ressurser i 

organisasjonen. Planlegging og gjennomføring av aktiviteter, og kontinuitet i 

holdningsskapende arbeid krever mange timers arbeid. Dette er i utgangspunktet ikke 

lovpålagte oppgaver for en kommune, og det er heller ikke inntektsgivende arbeid. For at 

handlingsplanen skal bli gjennomført må det derfor være ressurser tilstede for å kunne 

arbeide med dette langsiktig. Det anbefales derfor at det avsettes litt ressurser til 

prosjektledelse. 

 



Handlingsplan for bruk midler fra havbruksfondet til marin forsøpling: 

 
 Tiltak Beskrivelse 2020 2021 2022 2023 Ansvar 
1 Strandrydding  
1.1 Rydd Norge Trøndelag Deltar med midler i prosjektet 500 000 350 000 350 000  Forvaltning 

1.2 Stimuleringsmidler til 
frivilligheten for 
strandrydding 

Organisere stimuleringsmidler til 
frivilligheten  

 

250 000 250 000 250 000 400 000 Arbeids-
gruppa 

1.3 Deltakelse i lokale 
ryddeaksjoner/ 
Strandryddedagen 

Dele ut plastsekker fra 
renovasjonsselskap, 
tilrettelegge for innhenting av 
avfall. Informasjon 
HMS ved strandrydding 

    Service- 
Kontor 

2 Regional strategi for 
plast 

 

2.1 Regional strategi for 
plast 

Deltakelse i utarbeidelse, 
deretter gjennomføring av 
strategien 

25 000 50 000 50 000 50 000 Arbeids-
gruppa/Forv
altning/ 
innkjøp 

3 Grønt Flagg       

3.1 Grønt Flagg Miljøopplæring til Frøya 
kommunes barn og unge via 
barnehage og 
skole/oppvekstsenter. Marin 
forsøpling og plast som tema 

75 000 100 000 100 000 150 000 Oppvekst 

4 Miljøuka  

4.1 Miljøuka Holdningsskapende arbeid mot 
barn og unge, ansatte i Frøya 
kommune og innbyggere. 
Miljøuka arrangeres i 
samarbeid med Frøya 
kommune, frivilligheten og 
næringsliv. 

100 000 150 000 150 000 200 000 Arbeids-
gruppa 

5 Informasjon til 
innbyggere 

 

5.1 Informasjon Holdningsskapende arbeid om 
marin forsøpling og 
panting/resirkulering ved bruk 
av kommunes 
hjemmesider/facebook: 
-forby gassballonger 17. mai 
-redusere forsøpling fra 
fyrverkeri, og informasjon om 
kildesortering av gavepapir 
-hva som er tillatt å brenne på 
st.hansbål 

20 000 50 000 50 000 50 000 Service-
kontor/ 
Arbeids-
gruppa 

6 Administrasjon       

6.1 Prosjektledelse Prosjektledelse 50.000 75 000 75 000 80 000 Forvaltning 

 SUM  1 020 000 1  025 000  1 025 000 930 000 4 000 000 

 

 

  



Vurdering 

Halve 2020 er gått før handlingsplanen blir vedtatt og coronasituasjonen gjør det vanskelig å 

planlegge aktiviteter som samler mange mennesker. Det avsettes derfor et større beløp til 

Rydd Norge Trøndelag for rydding av ytre kyst i 2020. Prosjektet er allerede godt i gang, og 

tilskudd vil bidra til at Mausund Felststasjon/Eider kan gjennomføre flere timer med rydding 

av marint avfall i Frøya kommune. 

 

Prosjektendringer 

I løpet av en prosjektperiode på fire år må man kunne forvente at fokus endrer seg. Vi 

opplevde hvordan plast i havet ble viktig når mikroplast ble en allment kjent problemstilling, 

og hvordan hvalen med plast i magen skapte overskrifter i pressen og deretter et voldsomt 

engasjement. Det vurderes som sannsynlig at det kan dukke opp nye regionale eller nasjonale 

prosjekter som det vil være naturlig for Frøya kommune å delta i. 

Arbeidsgruppen tar derfor forbehold om endringer, og vil legge fram sak for formannskapet 

hvis det blir aktuelt å anbefale en omprioritering av midlene. Handlingsplanen legger opp 

noe fleksibilitet i summene i fireårsperioden.  

 

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 sier: Frøya har et rent hav som grunnlag for 

trygg matproduksjon.   

 Fokus på opprydding av søppel, både på land, i strandsonen og på sjøen. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Arbeidsgruppa forholder seg til total avsetning fra Havbruksfondet på kr 4 000 000,-   
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL RYDDING 
AV MARINT AVFALL I TRØNDELAG 

Prosjektet «Rydd Norge Trøndelag» har startet opp rydding av marint avfall 
langs ytre kyst av Trøndelag. Prosjektet er et samarbeid mellom Handelens 
Miljøfond og Fylkesmannen i Trøndelag, og har som mål å rydde marint avfall 
på 40 % av Trøndelags ytre kyst i løpet av en periode på tre år. 
 
Det vises til tidligere informasjon fra Fylkesmannen i Trøndelag om prosjektet «Rydding av marin 
plast/avfall på ytre kyst av Trøndelag», sist i brev av 16.01.2020. Prosjektet har siden endret navn 
til «Rydd Norge Trøndelag», og er en pilot for tilsvarende prosjekter langs hele Norges kyst. 
 
Marin forsøpling er et omfattende og alvorlig globalt problem. Alle verdenshav er rammet av dette 
miljøproblemet, som medfører store økologiske og økonomiske konsekvenser og at mange dyr 
påføres store lidelser og dør hver eneste dag. Dette miljøproblemet er i sin helhet menneskeskapt. 
Vi antar at denne problemstillingen er kjent for dere fra før, men spør oss gjerne dersom dere 
ønsker flere detaljer. 
 

Fakta om prosjektet 
Handelens Miljøfond har tatt initiativ til et prosjekt som har som mål å rydde marint avfall langs 
40 % av Norges ytre kyst. Prosjektet er delt inn i egne prosjekt for hvert kystfylke. I Trøndelag er 
det opprettet en styringsgruppe for prosjektet som ledes av Fylkesmannen i Trøndelag. 
Kystkommunene er representert i styringsgruppen ved ordfører Amund Hellesø i Nærøysund. I 
hvert fylke blir oppgaven som administrator for prosjektet lyst ut ved tilbudskonkurranse. For 
Trøndelag er det Salt Lofoten AS som har fått tildelt denne oppgaven. Prosjektet ledes fra vårt 
Trondheimskontor. 

Frøya kommune 
 
Sendt per e-post til: 
postmottak@froya.kommune.no 

Trondheim, 27.04.2020 
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Vårt oppdrag omfatter også å søke om midler til å gjennomføre ryddingen, som skal komplettere 
bevilgningene fra Handelens Miljøfond. Handelens Miljøfond dekker administrasjon av prosjektet 
og en del av kostnaden for rydding. 
 

Hvilke områder skal ryddes? 
Fylkesmannen i Trøndelag har utarbeidet en prioriteringsliste over områder på ytre kyst av 
Trøndelag som skal ryddes. Kommunene har fått mulighet til å melde inn flere områder til 
prioriteringslisten. Verneområder har høyest prioritet, men det er også andre områder på listen 
som av ulike grunner er prioritert. Noen av disse vil kunne ryddes i perioder med ferdselsforbud i 
verneområdene, for å sikre aktivitet gjennom hele året. 
 

Plan for ryddingen 
Det er utarbeidet en plan som beskriver hvordan arbeidet skal gjennomføres (vedlagt). Denne 
beskriver estimater for hvor mange arbeidstimer som trengs for å rydde de prioriterte områdene. 
Totalt er det for Trøndelag anslått at det vil kreve mellom 102 610 til 153 840 arbeidstimer å rydde 
de prioriterte områdene. Totalkostnaden for oppryddingen er estimert til å ligge mellom 52 og 108 
millioner norske kroner. Spriket i anslaget skyldes usikkerhet for estimert mengde avfall som ligger 
innenfor de prioriterte områdene og variasjon i snittkostnaden per time for selve ryddingen. 
 

Finansiering av ryddingen 
Selve ryddingen skal utføres av profesjonelle ryddeaktører. I Trøndelag har Mausund 
feltstasjon/Eider AS på Frøya og Oppdretternes Miljøservice i Rørvik fått oppdragene for hver sin 
del av kysten. De har fått bevilget penger fra Handelens Miljøfond som dekker en del av deres 
kostnader til rydding. Penger som eventuelt bevilges av kommunene vil brukes til å utvide deres 
rammer for hvor mange timer de kan rydde innenfor sine tildelte prioriterte områder, og er viktig 
for å kunne nå målet for prosjektet. 
 
Nettverk fjord- og kystkommuner gir på sin nettside følgende anbefaling til sine medlems-
kommuner: «Også i 2018 har vi blitt sjokkert over hvordan livet i havet påvirkes av forsøpling. Vi 
har for lengst passert grensen for hva havet tåler av plast. Det trengs nå en kraftig mobilisering, 
derfor har NFKK oppfordret alle våre medlemmer og andre oppdrettskommuner om å sette av 
minimum 1 % av årets utbetaling fra Havbruksfondet, til lokale tiltak i egen kommune.». 
Prosjektet Rydd Norge Trøndelag bidrar til å fjerne marint avfall fra store områder av ytre kyst av 
Trøndelag, og reduserer med dette kommunenes behov for egne tiltak i dette området. 
Administrasjon av prosjektet er allerede dekket fra HMF, så tilskudd fra kommunene vil gå direkte 
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til rydding. Vi håper derfor at dere vil kunne bidra inn i prosjektet med en stor del av midlene som

kommunen har satt av til tiltak mot marin forsøpling for 2020.

Det forventes også støtte fra Miljødirektoratet, og det er søkt om slik støtte direkte fra de

profesjonelle aktørene. Videre vil prosjektet søke Sjømat Norge og Trøndelag fylkeskommune om

årlig støtte.

Midlene vil bli disponert av Styringsgruppa for prosjektet i samsvar med den planen som

foreligger, samt erfaringer fra ryddinga det enkelte året.

Vi søker med dette, på vegne av prosjektet, Frøyakommune om å støtte dette viktige

arbeidet, i denne omgang for 2020.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere trenger flere opplysninger.

SALT og vennlig hilsen

ErlendStandal

+4745 45 46 87
erlend@salt.nu
Trondheimskontoret

Vedlegg:

Plan for basisrydding av marin plast påytre kyst i Trøndelag.pdf

Planlegging av rydding i Trøndelag -kart -vedlegg.pdf

Adresseliste:

Flatanger kommune

Frøya Kommune

Heim kommune

Hitra kommune

Leka kommune

Nærøysund kommune

Osen kommune

Ørland kommune

Åfjord kommune
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Sammendrag /  Summary
Trøndelags ytre kyst har et stort tilfang av marin forsøpling
og mange områder som ikke er egnet for frivillig rydding.
Fylkesmannen i Trøndelag har utarbeidet en prioriterings-
listeover områder som skal ryddes. Oppdraget skal utføres
av to aktører som allerede har pågående ryddeaktivitet i de
prioriterte områdene. Estimater tilsier at det kreves mellom
102610 og 153840 ryddetimer for å fjerne avfallet i de
prioriterte områdene. Rydding og håndtering av avfallet i
prosjektområdet som helhet har en anslått kostnad på
mellom 74 og 142 millioner kroner.

© SALT Lofoten AS, Rapporten kan kun kopieres i sin
helhet. Kopiering av deler av rapporten eller gjengivelse på
annen måte er kun tillatt etter skriftlig samtykke fra SALT.
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SAMMENDRAG

Handelens Miljøfond har satt seg som mål at 40% av Norges ytre kystlinje skal

ryddes for marinplast/avfall.Trøndelags ytre kysthar et stort tilfang avmarin

forsøpling og mange områder er ikke egnet for frivillig rydding.Fylkesmannen

i Trøndelag har utarbeideten prioriteringslisteover områder på ytre kyst av

Trøndelag, med fokus på verneområder. Listen ble endret etter innspill om

allerede ryddede områder og foreslåtte tilleggsområder.

Ryddeaktiviteten skalutføres avto aktører som bedriver profesjonell-/semi-

profesjonell rydding i Trøndelag i dag: Eider AS/Mausund Feltstasjon og

Oppdretternes Miljøservice AS.

Estimat på mengder avfall i de prioriterte områdene ble beregnet på bakgrunn

av ryddedata fra Oppdretternes Miljøservice. De ryddet et representativt

område på 40 øyer hvor volum (m 3) og vekt (kg) ble registrert. Antall km

kystlinje innenfor dette områdetble beregnet med Q-Gisog antall m 3 per km

ble beregnet og brukt for å estimere mengder avfall i de andre prioriterte

områdene. Et intervall på -/+ 20% ble beregnet for estimatene for å presentere

et lavt og et høyt anslag av mengde marint avfall i de prioriterte områdene.

Basert på de lave og de høye estimatene ble antall timer som kreves for å rydde

de ulike områdene beregnet. Beregningene tar utgangspunkt i at en person

rydder 0,1 m 3 avfall i timen. Totalt kreves mellom 102610 og 153840

ryddetimer for å hente ut estimerte mengder avfall i de prioriterte områdene.

De to ryddeaktørene vil med dagens kapasitet være i stand til å hente ut mellom

17 og 25% av den totalt estimerte mengden avfall i prosjektområdet i 2020,

avhengig av høyt eller lavt anslag.

Med en timesats på kr 500 har vi estimert at det koster omtrent kr 7200 å rydde

og håndtere 1 m 2, mens det med en timesats på kr 700 vil koste omtrent

kr9200 for å rydde og håndtere tilsvarende mengde. For rydding og

håndtering av avfallet i prosjektområdet som helhet viser anslagetat det vil

koste mellom 74 og 142 millionerkroner.
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FORORD

SALT ble av Fylkesmannen i Trøndelag og Handelens Miljøfond inviterttil å levere tilbud i en

rettet tilbudsforespørsel på utarbeidelse av plan for basisrydding av marin plast/avfall på ytre kyst i

Trøndelag, og ble tildeltoppdraget.

SALT skal i oppdraget estimere mengde avfallog kostnader med å få ryddet dettei noen prioriterte

områder iTrøndelag, valgt ut av Fylkesmannen. I tillegg skal SALT innhente innspill fra aktuelle

kommuner omandre områdersom bør ryddes. Planenskal danne et utgangspunkt for

ryddeaktivitet som skalgjennomføres av profesjonelle aktører i en periode på inntil tre år.Den vil

også bli brukt som pilotfor en storstilt ryddeaksjonderHandelens Miljøfond har en målsetning om

å rydde 40 % av Norges ytre kystlinje.

OMRÅDEBESKRIVELSE

Det hersker ingen tvil om at marin forsøpling generelt og plastforsøpling spesielt utgjør et stort og

voksende miljøproblem. Det er store avfallsforekomster rundt om i verdenshavene, og mesteparten

av avfalletender opp på havbunnen. Tettheten av marint avfall er imidlertid høyest i strandsonen

og strandrydding anses som det mest kostnadseffektive tiltaket for å fjerne marint avfall.

Den Nord-Atlantiske strømmens innbuktning mot Midt-Norge gjør at dette området har et stort

tilfang av marint avfall. Ytre kyst av Trøndelag har områder som av ulike grunner bør prioriteres

for rydding. Et lite og spredt befolkningsgrunnlag,flere områder som ligger eksponert tilfor vær og

vind og krevende adkomst gjør at en ikke kan basere seg på frivillig rydding alene. Det er derfor

behov for profesjonelle aktører for fjerning av marint avfall.

Prioriterte områder

Fylkesmannen i Trøndelag har utarbeidet en prioriteringsliste over områder på ytre kyst av

Trøndelag. Hovedvekten er lagt på verneområder, men også andre områder som er vurdert som

viktige er tatt med for å sikre kontinuitet i ryddeaktiviteten når ferdselsforbud og andre forhold

ikke tillater rydding i verneområdene.

En oversikt over de prioriterte områdene er vist i tabell 1. Ut over Fylkesmannen i Trøndelag sine

prioriterte områder har vi også fått innspill fra to kommuner på områder de mener bør ryddes.

Disse områdene inngår allerede i de prioriterte områdene og er derfor ivaretatt.
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Tabell 1. Prioriterte områder for basisrydding av marint avfall i Trøndelag. Områder markert med grønn fargeer allerede
ryddet mist én gang, område markert med oransjefarge skal etter planen ryddes av et oppdrettsselskap og områder
markert med taregrønn farge er områder som anses som tilgjengelig for frivillig rydding. Område 5 i opprinnelig liste er
identisk med område 7, og er derfor tatt ut. Rekkefølgen på områdene i listen er sortert etter opprinnelig rekkefølge i
prioritertliste fra Fylkesmannen i Trøndelag (ID), og angir ikke prioriteringer innbyrdes mellom områdene.

ID Område Kommune Vern

1 Melstein naturreservat Ørland Naturreservat

2 Tristeinen, Gjæsingen og Asen Ørland

3 Været dyrelivsfredning Ørland Dyrelivsfredning

4 Lyngværet fuglefredningsområde Flatanger Fuglefredningsområde

6 Bjørøyværet ytre deler og Skingen Flatanger

7 Halmøya, Villa og Versøya med tilligende
øyer

Flatanger

8 Froan naturreservat og
landskapsvernområde med tilhørende
dyrelivsfredning

Frøya Naturreservat,
landskapsvernområde,
dyrelivsfredning

9 Humlingsværet Frøya

10 Vassholmen naturreservat Frøya Naturreservat

11 Sula og Mausund Frøya

12 Røstøya naturreservat Heim Naturreservat

13 Bispøyan / Burøya Hitra

14 Ramsøya til Helsøya Hitra

15 Sklinna naturreservat Leka Naturreservat

16 Horta naturreservat Leka Naturreservat/
Fuglefredningsområde

17 Leknesøyene fuglefredningsområde Leka Fuglefredningsområde

18 Skeisneset fuglefredningsområde Leka Fuglefredningsområde

19 Solsemøyene området (Raudøya-Steinsøya) Leka

20 Buholman naturreservat Osen Naturreservat

21 Ytterøyværet, Levringen-Kvalværet Osen

22 Måøyan naturreservat Åfjord Naturreservat

23 Ytterøya-Værøya Åfjord

24 Sandøya-Børøya Åfjord

25 Borgan og Frelsøy naturreservat Nærøysund Naturreservat

26 Kvaløy og Rauøy Nærøysund Naturreservat

27 Nordøyan naturreservat Nærøysund Naturreservat

28 Skjærværet, Gardsøy, Hellesøy-området Nærøysund

29 Kråkvågsvaet fuglefredningsområde Ørland Fuglefredningsområde

30 Bingsholmsråsa fuglefredningsområde Åfjord Fuglefredningsområde

31 Hellesøy-Slåttøy-Raudøy (området) Åfjord

32 Hosnaøyan-Flesa-Gjæsinga (området) Åfjord

33 Tarva Ørland
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Områder som allerede er ryddet av profesjonelle og semi-profesjonelle aktører, samt rydding

gjennomførti regi av oppdrettsselskap og kommuner er fremstilt i figur 1. Ut over aktiviteten som

er gjennomført av disse er det også registrert frivillige ryddeaksjoner i prosjektområdet i Hold

Norge Rent sin ryddeportal. Disse datapunktene er imidlertid utelatt fra figuren, ettersom

oppløsningen er lav og registeringene har stor usikkerhet.

Figur 1. Kart med oversikt over de prioriterte ryddeområdene (nummerert 1-33) og ryddestatus for disse. Kartet er også
vedlagt som separat dokument i PDF format, som tillater utskrift i større formateller zooming av enkeltområder i PDF-
leser.

Ryddestatus

Ferdigryddet

Påbegyntryddet

Prioriterteryddeområder

Naturvernområder(Miljødirektoratet)

Prioritertområde-øvrige

Ryddestatus

Ferdigryddet

Påbegyntryddet

Prioriterteryddeområder

Naturvernområder(Miljødirektoratet)

Prioritertområde-øvrige

Per28.02.2020©SALT



Plan for basisrydding av marin plast på ytre kyst i Trøndelag

9

Ryddeaktører

Oppdragsgiverhar spesifisert at det er to ryddeaktører som skal gjennomføre rydding i

prosjektområdet. Det er Eider AS/Mausund feltstasjon lokalisert på Frøya og Oppdretternes

Miljøservice AS lokalisert i Vikna. Dette er aktører somhar god kjennskap til forholdene på ytre

kyst av Trøndelag og har bedrevet rydding av et større omfang i flere år. Av figur 2 som viser

oversikt over deres oppgitte operasjonsområderfremkommer det at de dekker store deler av

prosjektområdet. Vi anbefalerderforat ryddeaktørene fortsetteri de områdene de allerede

bedriver rydding, men at ryddeaktiviteten konsentreres omområder påprioriteringslisten. Dette

sikrer kontinuitet i den pågående ryddeaktiviteten. Ryddeaktørene prioriterer bevisst rydding i

verneområder i tiden uten ferdselsforbud, og rydder i de andre områdene på andre tiderav året,

eller om vær eller andre forhold ikke tillater rydding i verneområdene.

Figur 2. De to ryddeaktørenes operasjonsområder. Karteter basert på informasjon fra de to aktørene.

Operasjonsområder

OppdretternesMiljøserviceAS

EiderAS/MausundFeltstasjon

Prioriterteryddeområder

Naturvernområder(Miljødirektoratet)

Prioritertområde-øvrige

Operasjonsområder

OppdretternesMiljøserviceAS

EiderAS/MausundFeltstasjon

Prioriterteryddeområder

Naturvernområder(Miljødirektoratet)

Prioritertområde-øvrige

Per28.02.2020©SALT
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ANALYSER

Kvantifisering av mengde avfall

Det foreligger ikke data på mengder marint avfall i prosjektområdet.Vi har derfor gjort anslag av

total mengde (volum) avfall innenfor hvert prioritert ryddeområde (se tabell 2) ved hjelp av tall fra

Oppdretternes Miljøservice. De har ryddet et nærmere angitt område i Nærøysund kommune(figur

3).Der ble detsamlet 70storsekkermed marint avfall, hver på 1,4m 3. Innsamlet avfall veide totalt

11000 kg.

Figur 3. Ryddet område som er grunnlaget for å beregne øvrige estimatfor mengder avfall i de prioriterte rydde-
områdene og estimert tid for å rydde disse.

Det ble foretatt en beregning i kartverktøyet Q-Gis for å finne antall kilometer kystlinje innenfor

området som ble ryddet. Kartgrunnlag for beregningen var offisielt datasett over Norges kystlinje.

Ut fra disse opplysningene ble det beregnet:

• Mengde (volum) per km kystlinje: 3,129 m3/km

• Mengde (vekt) per km kystlinje: 351,24 kg/km

Det ble deretter foretatt en beregning av antall kilometer kystlinje som ligger innenfor hvert av de

32prioriterte områdene i prosjektet ved hjelp av kartverktøyet Q-Gis, med samme metode som ble

benyttet for ryddet området i Nærøysund. Beregnet kystlinjefor hvert av områdene ble multiplisert

med beregnede tall for mengdeper km kystlinje (tabell 2).
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Det ligger flere potensielle feilkilder i beregningene:

1. Data fra OMS for ryddingen i Nærøysund er ikke 100 % nøyaktige.

2. Data fra OMS for ryddingen i Nærøysund er ikke nødvendigvis representative for mengde
avfall i de prioriterte områdene.

3. Beregning av kilometer kystlinje er avhengig av hvilket koordinatsystem som blir brukt ved
beregningen og av oppløsningen på datasettet som blir brukt som grunnlag.Disse var
imidlertid de sammefor alle beregninger vi har utført.

4. Grunnet relativt lite ryddeaktivitet i de prioriterte områdene til nå, har vi ikke tatt hensyn til
allerede ryddet avfall i beregningene. Det eneste unntaket er område 11 og 7, hvor
henholdsvisEider AS og SalMarhar ryddet store deler av området og estimat er basert på
innspill fra dem.

Det understrekes derfor at nøyaktigheten til de beregnede tallene ikke kan garanteres, men det er

de mest nøyaktige tallene vi har funnet grunnlag for å beregne på basis av tilgjengelige

opplysninger.
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Tabell 2. Beregnede mengder (m3) marint avfall innenfor de 32prioriterte ryddeområdene. Områder merket med grønn
fargeoguten oppgitt volum er innrapportert som ryddet. Områder merketmed taregrønn fargeer tilgjengelig fra land, og
antas være egnet for frivillig rydding. Volum angitt i kursiv ogmerket med 1) er anslag fra ryddeaktør på gjenstående
volum marint avfall i det aktuelle området. Øvrige volum er beregnet ut fra antall kilometer kystlinjeetter metode angitt i
teksten (jf. avsnittet «Kvantifisering av mengdeavfall» ). Kolonnen «Volum -/+ 20%» angir et intervall mellom lavtog høyt
anslag for mengde marint avfall som ligger i hvert av områdene.

ID Område Kommune Kystlinje
(km)

Volum
(m3)

Volum
-/+ 20%

1 Melstein naturreservat Ørland 22 69 55-82

2 Tristeinen, Gjæsingen og Asen Ørland 84 263 211 -316

3 Været dyrelivsfredning Ørland 140 437 349-524

4 Lyngværet fuglefredningsområde Flatanger 9 23 -34

6 Bjørøyværet ytre deler og Skingen Flatanger 112 - -

7 Halmøya, Villa og Versøya med tilligende
øyer

Flatanger 177  50-70 1) 50 -70

8 Froan naturreservat og landskapsvern-
område med tilhørende dyrelivsfredning

Frøya 863 2700 2160 -3240

9 Humlingsværet Frøya 37 117 94 -140

10 Vassholmen naturreservat Frøya 3 - -

11 Sula og Mausund Frøya 607 600 1) 480 -720

12 Røstøya naturreservat Heim 10 - -

13 Bispøyan / Burøya Hitra 472 1476 1 181 -1 771

14 Ramsøya til Helsøya Hitra 385 1204 963 -1 445

15 Sklinna naturreservat Leka 25 79 63-95

16 Horta naturreservat Leka 90 283 226-339

17 Leknesøyene fuglefredningsområde Leka 59 - -

18 Skeisneset fuglefredningsområde Leka 25 - -

19 Solsemøyene området (Raudøya-Steinsøya) Leka 94 - -

20 Buholman naturreservat Osen 24 75 60-90

21 Ytterøyværet, Levringen-Kvalværet Osen 72 225 180-270

22 Måøyan naturreservat Åfjord 42 130 104-156

23 Ytterøya-Værøya Åfjord 84 263 210-315

24 Sandøya-Børøya Åfjord 50 157 126-188

25 Borgan og Frelsøy naturreservat Nærøysund 663 2 076 1 661 -2491

26 Kvaløy og Rauøy Nærøysund 174 544 435-653

27 Nordøyan naturreservat Nærøysund 18 57 45-68

28 Skjærværet, Gardsøy, Hellesøy-området Nærøysund 356 1 113 890-1 335

29 Kråkvågsvaet fuglefredningsområde Ørland 43 135 108-162

30 Bingsholmsråsa fuglefredningsområde Åfjord 16 49 40-59

31 Hellesøy-Slåttøy-Raudøy Åfjord 24 76 61 -92

32 Hosnaøyan-Flesa-Gjæsinga Åfjord 26 82 66-99

33 Tarva Ørland 168 525 420-630

Sum 4 974 12 795 10261 –15 384



Plan for basisrydding av marin plast på ytre kyst i Trøndelag

13

Vurdering av behov og ryddetid

Ryddetid for områdene (se tabell 3) er beregnet ved hjelp av tall fra Oppdretternes Miljøservice, på

tilsvarende måte som beskrevet i «Kvantifisering av mengde avfall» ovenfor. Området som

Oppdretternes Miljøservice ryddet, og som var grunnlag for å beregne volum per kilometer

kystlinje, bleryddet i løpet av9 dager, ved hjelp av 20 personer som hver la ned 5 timer effektiv

ryddetid per dag. Dette gir et estimat på 28,74ryddetimer per km kystlinje.

For å rydde den estimerte mengden avfall som ligger i prosjektområdet som helhet kreves en

ryddeinnsats på mellom102 610 og 153 840 timer. Dette er basert på at én person i gjennomsnitt

rydder 0,1 m3 per time og ganget opp med anslåtte mengder, +/- 20% av estimatet. Dette tallet er

basert på estimat fra Eider AS og tallgrunnlag fra ryddedata fra Oppdretternes Miljøservice. Tabell

3gir en oversikt over ryddebehovet for hvertav de prioriterte områdene.

Tabell 3. Oversikt over ryddebehov i antall timer for de prioriterte områdene. Lavt og høyt estimat for beregnet ryddetid
svarer til behov for rydding av -/+ 20% av estimerte mengder avfall, forutsattat én person i gjennomsnittrydder 0,1 m3

per time, uavhengig av tid på året.

ID Område Kommune
Beregnet ryddetid (timer)

Lavt estimat Høytestimat

1 Melstein naturreservat Ørland 550 820

2 Tristeinen, Gjæsingen og Asen Ørland 2 110 3 160

3 Været dyrelivsfredning Ørland 3 490 5 240

4 Lyngværet fuglefredningsområde Flatanger 230 340

6 Bjørøyværet ytre deler og Skingen Flatanger - -

7 Halmøya, Villa og Versøya med tilligende øyer Flatanger 500 700

8 Froan naturreservat og landskapsvernområde
med tilhørende dyrelivsfredning

Frøya 21 600 32 400

9 Humlingsværet Frøya 940 1400

10 Vassholmen naturreservat Frøya - -

11 Sula og Mausund Frøya 4 800 7 200

12 Røstøya naturreservat Heim - -

13 Bispøyan / Burøya Hitra 11 810 17 710

14 Ramsøya til Helsøya Hitra 9 630 14450

15 Sklinna naturreservat Leka 630 950

16 Horta naturreservat Leka 2 260 3 390

17 Leknesøyene fuglefredningsområde Leka - -

18 Skeisneset fuglefredningsområde Leka - -

19 Solsemøyene området (Raudøya-Steinsøya) Leka - -

20 Buholman naturreservat Osen 600 900

21 Ytterøyværet, Levringen-Kvalværet Osen 1 800 2 700
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22 Måøyan naturreservat Åfjord 1 040 1 560

23 Ytterøya-Værøya Åfjord 2 100 3 150

24 Sandøya-Børøya Åfjord 1 260 1 880

25 Borgan og Frelsøy naturreservat Nærøysund 16 610 24 910

26 Kvaløy og Rauøy Nærøysund 4 350 6 530

27 Nordøyan naturreservat Nærøysund 450 680

28 Skjærværet, Gardsøy, Hellesøy-området Nærøysund 8 900 13 350

29 Kråkvågsvaet fuglefredningsområde Ørland 1 080 1 620

30 Bingsholmsråsafuglefredningsområde Åfjord 400 590

31 Hellesøy-Slåttøy-Raudøy (området) Åfjord 610 920

32 Hosnaøyan-Flesa-Gjæsinga (området) Åfjord 660 990

33 Tarva Ørland 4 200 6 300

Sum (timer) 102 610 153 840

Oversikt over ryddeaktivitettil de to ryddeaktørene for 2020 er oppsummert i tabell 4.

Eider AS planlegger åbruke 17 220 timerpå ryddinginklusiv logistikki 2020. Med bakgrunn i at

én person rydder 0,1 m3 per time tilsvarer det 1722 m3 avfall i 2020. Oppdretternes Miljøservise

planlegger å bruke 8250 timer på ryddinginklusiv logistikki 2020. Med bakgrunn én person

rydder 0,1 m3 per time tilsvarer det 825m 3 avfall i 2020.

Tabell 4. Oversikt over antall timer de to ryddeaktørene ser for seg å legge nedpå faktisk rydding og logistikki 2020 og
antall m3 de anslår å hente ut.

Ryddeaktør
Antall timer
(faktisk rydding og logistikk)

Volum (m3)

Eider AS 17220 1 722

Oppdretternes Miljøservice AS 8250 825

Sum 25 470 2547

Med utgangspunkt i kapasiteten til ryddemiljøene for 2020 vil de være i stand til å rydde 17– 25%

(høytanslått mengde avfall– lavtanslått mengde avfall) av den totale mengden avfalli de

prioriterte områdenei 2020. Gitt dagens kapasitet vil de være i stand til å rydde 51 – 75% (høyt

anslått mengde avfall – lavtanslått mengde avfall) i løpet av tre år. Tilsvarende vil det gjenstå 49–

25% av estimert mengde avfall i prosjektområdet etter tre år. Tabell 4tar imidlertid ikke høyde for

eventuelle oppbemanninger som gjøreshos de to aktørene i årene fremover. I løpet av 2020 ser

Eider AS for seg å kunne operere fra Hitra i sør til Roan i nordog Oppdretternes Miljøservice fra

Nærøysund og nordover til grensa mot Nordland(se figur 2). Flatanger er i stor grad ryddet og det

betyr at store deler avprosjektområdet er geografisk dekt av de to aktørene, gitt at de får

finansiering til utvidelser.
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BUDSJETT

Budsjett for basisrydding

For beregning av budsjett for selve ryddeaktiviteten har vi tatt utgangspunkt i kostnader for

ryddepersonellog administrasjon, båterog maskinerog forbruksmateriell. Kostnader for

ryddepersonell og forbruksmaterieller behandlet samlet, i og med at de er beregnetmedbakgrunn

iestimerte mengder avfall i prosjektområdet. Budsjettet tar for seg de to ulike estimatene(«lavt»

og «høyt») på mengder avfall regnet mot to ulike timesatser (kr 500 og 700) for ryddepersonell

(tabell 5).Budsjettet tar utgangspunkt i atestimert gjenstående mengde avfall i de prioriterte

områdeneryddessom helhet i løpet av en periode på tre år.

Tabell 5.Budsjett for basisrydding av prioriterte områder. Beregninger er basert på tallgrunnlag i tabell 2 og 3.

Scenario 1
(Timesats lav og
lavt estimat antall
timer)

Scenario 2
(Timesats lavog
høyt estimat antall
timer)

Scenario 3
(Timesats høy og
lavt estimat antall
timer)

Scenario 4
(Timesats høy og
høyt estimat antall
timer)

Ryddemannskap 51 305 000 76 920 000 71 827 000 107 688 000

Forbruksmateriell 656 704 984 576 656 704 984 576

Totalsum for tre år (NOK) 51 961 704 77 904 576 72 483 704 108 672 576

Årlig sum (NOK) 17 320 568 25 968 192 24 161 235 36 224 192

For beregning av kostnader knyttet til leie av båt og maskinerog administrasjon av rydde-

aktivitetenhar vi basert oss på kostnader oppgitt av ryddeaktørene. Leie av mindre båt har en

kostnad på mellom kr 22000 og 40000ekskl. mva.per mnd., mens leie av størrebåthar en

kostnad på mellom kr 40000 og 85000ekskl. mva. per mnd. For leie av maskiner som hjullaster

og traktor har det en månedligkostnad på mellom kr 4000 og 6000 ekskl. mva. Oppgitte priser

inkluderer drivstoff og forsikring. For administrative kostnader anslår vi entimepris på mellom

kr500 og 700 ekskl. mva.

Budsjett for transport, levering og behandling av innsamlet avfall

For beregning av kostnader knyttet til transport, levering og behandling av avfallhar vi basert oss

på innspill fra Midtre Namdal Avfallsselskap og Fosen Renovasjon. De opererer med en fast sum på

kr 4000 ekskl. mva. pertonn avfall,som dekker henting av ryddet avfall, transport til

forbrenningsanlegg i Trondheim og kostnad for levering der.Den oppgitte prisen skal ta høyde for

at det er ulik avstand fra renovasjonsselskapets base og til punktet hvor det innsamlede avfallet

hentes. I budsjettet (tabell 6) opereres det også ut fra «lavt» og «høyt» estimert mengde marint

avfall.I og med at pris er oppgitt pertonn og øvrige estimat i dokumentet opererer medm 3 er
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antall kg avfall perm 3 omregnet. Dette er basert på det samme tallgrunnlagetsom er

tilgjengeliggjort av Oppdretternes Miljøservicesom er benyttet for beregninger tidligere i planenog

tilsier at det i snitt er 112 kg avfall perm 3.

Tabell 6. Budsjett for transport, levering og behandling av innsamlet avfall

Avhending Pris/tonn Total
(lavt estimat)

Total
(høyt estimat)

Transport til avfallsmottak 2 900 3 332 773 4 996 723

Levering til avfallsmottak 1 100 1 264 155 1 895 309

Totalsum (NOK) 4 596 928 6 892 032

Kostnader knyttet til avskrivning/fornying av utstyr knyttet til ryddingen

Vi antarat avskriving av båt er dekt inn i kostnader for leie av båt og vil derfor ikke behandle det

videre i dokumentet. For fornying av utstyrlegger vi til grunn at dette innebærer

arbeidsbekledning, sikkerhetsutstyro.l. og vi estimerer en årlig kostnad på kr 2 000 ekskl. mva. pr

fast ansatt rydder. Denne summen er også ment å dekke utstyr som eksempelvis hansker for andre

ryddere som hyres inn ut over den faste bemanningen. Det er imidlertid vanskelig å ha total

oversikt over utstyr som kan regnes inn i denne sammenheng og det vil spille inn på den estimerte

årlige kostnaden.
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DISKUSJON

Det er store usikkerheterknyttet til estimatenesom er utarbeidet i denne planen. Både i forhold til

estimert mengde og i forhold til kostander knyttet til selve ryddingen.For å kunne revidere

estimatene etter ryddingen i 2020 anbefaler SALT at både vekt, kilometer strandlinje ryddet og

timeforbruk logges. Dette er data som det vil være mulig å legge inn i databasen til SOMM (Senter

for Oljevern og Marint Miljø), som etter planen skal være operativ fra 1.4.2020 og vil være et egnet

sted for lagring avdata. En logging av slike data vil gjøre det mulig å revidere estimatenefradenne

planen slik at en for 2021 vil ha sikrere tall for både mengdemarint avfall i Trøndelag, samt

kostnaderknyttet til ryddingen.

Selv om det er store usikkerheter knyttet til mengde avfall har SALT kommet frem til en metode for

estimering som er brukt over hele prosjektområdet, og somvi tror er et godt utgangspunkt.

Kostnader knyttet til leie av båter og annet utstyr er også estimert, dog med stor usikkerhet.

Kostnadene for å få levert avfallet tror vi har relativt høy sikkerhet. For å gjøre disse beregningene

har vi brukt opplysningerfra Oppdretternes Miljøservice. For å lettere få et bilde på hva det til

koste å rydde deler av det prioriterte området har SALT brukket opp estimatene på de ulike

postene, og beregneten enhetspris pårydding og håndtering av avfall pr.m 3. Denne enhetsprisen

inkluderer både utgifter med selve ryddingen, administrasjon, båtleie, forsikringer og drivstoff,

samt kostnader forbundet med avfallshåndteringen. Med en timesats på kr 500 har vi estimert at

detkoster omtrent kr 7200 å rydde og håndtere 1 m3, mens det med en timesats på kr 700 koster

omtrent kr 9200 å rydde og håndtere tilsvarende mengde(tabell 7).

Tabell 7.Beregninger på pris for rydding og håndtering av 1m3 avfall. Beregnet med to uliketimesatser.

Lav timesats Høy timesats

Timesats(10 timer for 1 m3) 5000 7000

Båtkostnad 1 188 1 188

Maskinleie 36 36

Forbruksmateriell 76 76

Administrative kostnader 480 480

Avfallshåndtering 448 448

Total sum 7228 9228

Ut fra dette har vi kommet frem til at det koster mellom 74-142millioner kroner å rydde og

håndtere avfallet fra prioriterteområder(tabell 8). Kostnadene forbundet med rydding av avfallet i

de ulikeprioriterte områdene er, som tidligere nevnt, usikre, men gir en formening om hva som må

bevilges av midler for å komme i mål med ryddeaktiviteten.
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Tabell 8. Beregninger avpris for rydding og håndtering av estimert avfall. Pris er angitt som lavest estimerte pris (lav
timesats og -20 % av estimert volum) og høyest estimerte pris(høy timesats og +20 % av estimert volum)for de
prioriterte områdene. Det påpekes at dette er estimerte priserog det tas forbehold om avvikfra reelle kostnader.

ID Område Kommune
Laveste pris

(lav timesats og
-20 % volum)

Høyeste pris
(høy timesats og

+ 20 % volum)

1 Melstein naturreservat Ørland 397 540 756 696

2 Tristeinen, Gjæsingen og Asen Ørland 1 525 108 2 916 048

3 Været dyrelivsfredning Ørland 2 522 572 4 835 472

4 Lyngværet fuglefredningsområde Flatanger 166 244 313 752

6 Bjørøyværet ytre deler og Skingen Flatanger - -

7 Halmøya, Villa og Versøya med tilligende øyer Flatanger 361 400 645 960

8 Froan naturreservat og landskapsvernområde
med tilhørende dyrelivsfredning

Frøya 15 612 480 29 898 720

9 Humlingsværet Frøya 679 432 1 291 920

10 Vassholmen naturreservat Frøya - -

11 Sula og Mausund Frøya 3 469 440 6 644 160

12 Røstøya naturreservat Heim - -

13 Bispøyan / Burøya Hitra 8 536 268 16 342 788

14 Ramsøya til Helsøya Hitra 6 960 564 13 334 460

15 Sklinna naturreservat Leka 455 364 876 660

16 Horta naturreservat Leka 1 633 528 3 128 292

17 Leknesøyene fuglefredningsområde Leka - -

18 Skeisneset fuglefredningsområde Leka - -

19 Solsemøyene området (Raudøya-Steinsøya) Leka - -

20 Buholman naturreservat Osen 433 680 830 520

21 Ytterøyværet, Levringen-Kvalværet Osen 1 301 040 2 491 560

22 Måøyan naturreservat Åfjord 751 712 1 439 568

23 Ytterøya-Værøya Åfjord 1 517 880 2 906 820

24 Sandøya-Børøya Åfjord 910 728 1 734 864

25 Borgan og Frelsøy naturreservat Nærøysund 12 005 708 22 986 948

26 Kvaløy og Rauøy Nærøysund 3 144 180 6 025 884

27 Nordøyan naturreservat Nærøysund 325 260 627 504

28 Skjærværet, Gardsøy, Hellesøy-området Nærøysund 6 432 920 12 319 380

29 Kråkvågsvaet fuglefredningsområde Ørland 780 624 1 494 936

30 Bingsholmsråsa fuglefredningsområde Åfjord 289 120 544 452

31 Hellesøy-Slåttøy-Raudøy Åfjord 440 908 848 976

32 Hosnaøyan-Flesa-Gjæsinga Åfjord 477 048 913 572

33 Tarva Ørland 3 035 760 5 813 640

Sum 74 166 508 141 963 552
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Framtidstro for havet,

kysten og folket.



 

 

Stimuleringsmidler for rydding av marin forsøpling 2020. 

Frøya kommune ønsker å bidra til opprydding av marin forsøpling. Stimuleringsmidler skal gi 

frivilligheten en økonomisk gevinst for å gjøre en innsats i arbeidet med å rydde marin 

forsøpling. 

Stimuleringsmidlene blir ikke tildelt kun på volum/vekt ryddet avfall, så det oppfordres til kvalitet i 

ryddearbeidet, i tillegg også om ryddingen innehar holdningsskapende/pedagogisk verdi.  

Fondet er midler fra Havbruksfondet, og det avsettes årlig kr 250 000 i 2020-2023. Det tas forbehold 

om at fondets størrelse kan bli endret. Det blir tildelt midler etter Fondets størrelse og antall søknader. 

Søknadene behandles av arbeidsgruppen for bruk av midlene fra Havbruksfondet - Marin forsøpling. 

For 2020 er det avtalt følgende rutine for henting av avfall: 

Frøya kommune organiserer ikke henting av avfall – men dette gjøres direkte med renovasjonsselskap: 

Ved egen levering på gjenvinningsstasjon: De som leverer på gjenvinningsstasjon henvender seg til 

personell for å få registrert at det er strandryddeavfall. Avfallet skal registreres som:  

Strandryddeavfall på kunde ReMidt strandrydding og legges inn merknad med henvisning til aksjon. 

Ved kontainerutsett så ringer den som ønsker kontainer til Retura Sør-Trøndelag sitt kundesenter  

tlf 72 48 67 70 og bestiller utsett av kontainer og gjør avtale om innhenting. Ordre skal registreres som 

strandrydding på kunde ReMidt, og det henvises til den aktuelle aksjonen som kommentar.  

Hvem kan søke 

Frivillige lag og organisasjoner, grendalag og skoleklasser/barnehager tilhørende i Frøya kommune. 

Søknad 

Søknad leveres Frøya kommune. E-post postmottak@froya.kommune.no eller på papir til Frøya 

kommune, pb 152, 7261 Sistranda. 

Søknadsfrist 15. august 2020.  

Skjema skal benyttes. 

Ryddeaksjonen skal registreres på Hold Norge Rent sin ryddeportal https://ryddenorge.no/ 

Rapportering: 

Søker skal rapportere til Frøya kommune senest 1. november 2020 for å få utbetaling tildelte 

stimuleringsmidler. Rapporteringen skal inneholde:  

 minimum seks bilder som tydelig og gjenkjennelig viser før- og etter rydding  

 regnskap over eventuelle utgifter.  

 Ryddeaksjonen må være registret på ryddenorge.no 

 

Det gjøres oppmerksom på at det også er mulighet til å søk Hold Norge Rent for utgifter i forbundet 

med rydding av marin forsøpling https://holdnorgerent.no/refusjonsordningen/  

Behandling av avfallet ved transport og kontainerleie er allerede dekt av ReMidt. 

Kontaktperson - Øyvor Helstad, 902 20 286  oyvor.helstad@froya.kommune.no 



 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/1090    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM PERMISJON FRA FRA POLITISKE VERV  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Camilla Jensen innvilges fritak fra sitt politiske verv som nestleder i Hovedutvalg for 

tekniske- og allmenne tjenester (HOAT), som barns representant i de faste utvalg for 

plansaker, 

Som 1. vara for Sp i Formannskapet (FSK), som 3. varamedlem for Sp i Hovedutvalg for 

helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur (HOOK), som 3. vara i Representantskapet i 

Trondheim havn og som personlig varamedlem for leder i HOAT i Trafikkrådet 

 

Som ny nestleder i HOAT velges:  

Som Barns representant velges: 

Som 1. varamedlem for Sp i FSK velges: 

Som 3. varamedlem for SP i HOOK velges: 

Som 3. varamedlem i Representantskapet i Trondheim havn velges: 

Som personlig vara for leder i HOAT velges: 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om fritak fra politiske verv. (U.off) 

 

 

Saksopplysninger:   

 

§ 7-9.Uttreden og fritak 

 

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han 

eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet 

midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på 

om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli 

valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker 

om det. 

 



En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet 

før fritaksperioden er over. 

 

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i 

minst tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den 

perioden fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for 

varamedlemmer følges. 

 

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved 

forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen 

varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt 

ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt. 

 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, 

kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem 

eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende 

medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 

prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det 

underrepresenterte kjønnet. 

 

Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny leder. 

 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller 

fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere 

faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen 

som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne 

framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 

varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges 

nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få 

delegert myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

 

Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå 

hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, 

fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte 

vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller 

varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det 

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

Vurdering: 

 

 

 

 

 

 

 



 



Frøya kommune 

7260 Sistranda 

 

 

Camilla Jensen 

Melkhaugveien 47 

7260 Sistranda 

 

Søknad om fritak fra politiske verv  

Søker med dette om fritak fra alle mine politiske verv fra dags dato og ut perioden, pga endring i 

familiesituasjon. Bes om at årsak unntas offentlighet.  

 

 

Hilsen 

Camilla Jensen 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/1187    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV, BENTE MARIE KVAM  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Bente Marie Kvam innvilges fritak fra sine politiske verv for inneværende periode.  

 

Som 2. vara for Rødt i KST velges: 

Som medlem i kontrollutvalget velges: 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om fritak. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Da rep. Kvam flytter ut av kommunen søker hun om fritak. Om fritak  innvilges, må det velges: 

 

Ny 2. vara for Rødt i KST 

Nytt medlem i kontrollutvalget 

 

§ 7-9.Uttreden og fritak 

 

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han 

eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet 

midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på 

om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli 

valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker 

om det. 

 

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet 

før fritaksperioden er over. 

 

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 



 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i 

minst tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den 

perioden fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for 

varamedlemmer følges. 

 

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved 

forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen 

varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt 

ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt. 

 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, 

kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem 

eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende 

medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 

prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det 

underrepresenterte kjønnet. 

 

Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny leder. 

 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 

fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller 

fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere 

faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen 

som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne 

framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 

varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges 

nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få 

delegert myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 

 

Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå 

hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, 

fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte 

vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller 

varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det 

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 

 

Vurdering: 

 

Bente Marie Kvam innvilges fritak. 

 

 

 

 

 



Søknad om fritak fra verv i Frøya kommune 

 

Søker om fritak fra mine verv i Frøya kommune. Grunnen er at jeg fra 1 september begynner i ny 

jobb, hvor arbeidsted er i Oslo hvor jeg skal ukependle. 

 

 

Med Hilsen Bente Marie Kvam, Rødt Frøya 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/1186    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

MØTEPLAN 2. HALVÅR 2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteplan 2. halvår 2020 
 
 

Utvalg August September Oktober November Desember Januar 

2021 

KST 27.08 24.09 29.10 26.11 10.12 28.01 

FSK 18.08 

 

01.09 

15.09 

 

13.10 

27.10 

10.11 

11.11 

24.11 

08.12 19.01 

HOAT 20.08 10.09 15.10 12.11 03.12  

HOOK 19.08 08.09 20.10 17.11  01.12  

KU       

FEB  07.09 05.10 02.11 

30.11 

  

 

 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 10. og onsdag 11. november 

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 10. desember. 

 

*1) Kommunestyrets møter holdes på  Torsdager med møtestart  kl. 10.00 

*2)  Formannskapets møter holdes på  Tirsdager med møtestart  kl. 09.00 

 

*3)  Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur holdes på    

Tirsdager med møtestart   kl. 09.00  

*4 Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester   



Torsdager med møtestart   kl. 09.00  

 

*6) Frøya eldre- og brukerråd  Mandager med møtestart kl. 10.00 

*7) FUR      Mandager med møtestart kl. 15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Espen Andre Hassel Arkiv: 202  

Arkivsaksnr.: 20/1001    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

OMBYGGING AV DET GAMLE HELSESENTERET - FULLFINANSIERING  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Kommunestyret setter investeringsrammen for prosjekt 550005 Gamle legekontorene 

til BAM, til en totalkostnad på kr 22.000.000,- inkl mva, for oppussing og ombygging 

av det gamle helsehuset.  

 

2. Dette inkluderer full rehabilitering av tak, innvendig ombygging, opparbeidelse av 

uteområde, solcellepaneler og toaletter i kjeller på gamle helsehuset samt toaletter i 

kjeller v/ kommunestyresalen. 

 

3. Nødvendig tilleggsfinansiering på kr 5.628.702,- inkl mva legges inn i investeringene 

for 2021.  

 

4. Kommunedirektøren foreslår følgende finansiering: 

 

Tidligere bevilget midler  kr. 12.871.298,- inkl. mva 

Budsjett og økonomiplan 2021 Kr.  3.500.000    inkl. mva 

Tilleggsfinansiering 2021 kr.   5.628.702,-   inkl. mva 

Total finansiering  Kr. 22.000.000   inkl. mva 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Plantegning Uteareal. 

2. Plantegning Kjeller BAM. 

3. Plantegning 1. etg BAM. 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 



20/1001-1 OMBYGGING AV DET GAMLE HELSESENTERET - 

FULLFINANSIERING  

  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunedirektøren prosjekterte ett utkast og en kostnadsanalyse for ombygging og 

rehabilitering av gamle helsestasjon medio 2018. Denne antydet en kostnadsramme på ca kr. 

12.000.000,- - 15.00.000,- inkl mva.  

 

Etter tilbudsforespørsel for prosjektering av anbudsgrunnlag for ombygging av gamle 

helsesenter ble Sørlie Arkitekter AS billigste tilbyder og det ble inngått kontrakt med Sørli 

Arkitekter, datert 13.03.2020. Denne utlysningen er referert i sak 16/20 i HOAT under 

delegerte vedtak.  

 

Prosjektgruppa i samråd med brukergruppen, prosjekterende og arkitekt har kommet frem til 

en løsning som dekker samtlige behov for brukere i bo-, aktivitet og miljøtjenesten (BAM). 

Dette innebærer: 

- Renovering/oppgradering av utvendig bygning med to alternativer for tak.  

- Ombygging innvendig for å tillrettelegge brukergruppen til BAM. 

- Nytt kantinekjøkken og kantine for herredshuset, samt besøkende.  

- Nytt kontorlandskap for ansatte i virksomheten BAM. 

- Utenomhus område.  

- Ny hovedinngang for kantine og uteservering.  

- Oppgradering av toaletter i kjelleren på det gamle helsehuset, inkludert dusjmuligheter 

for ansatte på herredshuset. 

- Renovering og oppgradering av toaletter i kjeller v/kommunestyresalen.  

- Asbestsanering i de deler av bygningsmassen som blir berørt av arbeidene. 

- Ny brann og rømmningsplan for det gamle helsehuset. 

- Oppgradering av heissjakt og heis. 

 

Foreløpige utkast foreligger som vedlegg.  

 

 

Vurdering: 

 

Det er etter første utkast og kostnadsanalyse, påløpt en del endringer i prosjektets omfang, 

som går ut på å oppfylle de behov som kommer i årene fremover. I tillegg er kostnadene 

justert i samråd med konsumprisindeks siste 2-3 år. 

 

Det er avholdt prosjektmøte med prosjektgruppen 25.05.2020 og prosjektgruppen kom fram 

til å legge frem forslagene som ble presentert av prosjekterende og arkitekt til politisk 

behandling, da prosjektgruppa anser forslagene som har kommet inn dekkende for brukerne i 

Bo-, aktivitet og miljøtjenesten.  

 

Prosjektgruppen anser alternativ 1 (se under) som det beste alternativet, da oppgradering av 

nåværende takkonstruksjon og solcelle paneler vil ha en besparende effekt i fremtiden, både 

miljø, livskraft og energibesparelse blir vektlagt, hvis dette blir valgt.  



 

Prosjektet er imidlertid ikke fullfinansiert, da kostnadsanalysen overstiger gjenværende beløp 

av tidligere finansiering. Restbeløp er pr 01.01.2020 på kr. 12.871.298,- inkl mva.  

Det er i tillegg planlagt i budsjett og økonomiplanen for 2020 – 2023 å bevilge kr. 3.500.000,- 

inkl MVA i 2021.  

 

Det kan derfor settes opp en oversikt for å synliggjøre de kostnadene i selve prosjektet.  

 

 

Alternativ 1: 

  

Prosjekteringskostnader     kr.      428.750,- Inkl. MVA. 

Prosjekt-/byggeledelse    kr.      150.000,- Inkl. MVA. 

Byggekostnader     kr. 18.800.000,- Inkl. MVA. 

Sum       kr. 19.378.750,- Inkl. MVA. 

Reserver (15%)     kr.   2.500.000,- Inkl. MVA. 

Total kostnad      kr. 21.878.750,- Inkl. MVA. 

Avrundes til      kr. 22.000.000,- inkl mva.   

 

Med dette utgangspunkt får man følgende finansieringsplan: 

 

Tidligere bevilget middler     kr. 12.871.298,- Inkl. MVA. 

Budsjett og økonomiplan 2021   kr.    3.500.000,- Inkl. MVA. 

Tilleggsfinansiering     kr.    5.628.702,- Inkl. MVA. 

Total finansiering      kr.  22.000.000,- Inkl. MVA. 

 

Ut ifra dette er det derfor behov for å tilleggsfinansiere kr. 5.628.702,- Inkl. MVA. 

 

Beløpet vil over tid finansieres ifra bedre utnyttelse av kommunens eget areal. Utflytting fra 

dagens lokasjoner kan medføre en besparelse i leiekostnader for kommunen.  

 

Det må også nevnes at dette kan innebære ett tilskudd fra Enova, hvis tiltakene for 

ombygingen ansees livskraftige. Anbefaler at dette må ansees som en ren bonus for 

kommunen, hvis søknad om tilskudd blir invilget. Eventuell tilskudd fra Enova vil redusere 

låneopptaket for 2021. 

 

Alternativ 2: 

- Innebærer reduksjon av utenomhus arbeider, kun det aller mest nødvendige tiltak. 

- Kun nødvendig utskifting av takplater (beholde den gamle konstruksjonen med 

kaldloft). Denne løsningen er ikke ideell, da det kan forventes en kuldebro i 

overgangen mellom tak og yttervegg. Her må kommunen velge enten å akseptere 

isolasjonsmessig og energimessig problem eller å ta en ekstra kostnad. Begge deler 

kan forsvares. 



- Etterisolering av betongdekke mellom 1. etg og loft  

- Solceller vurderes hvis det er midler til dette.  

- Dusj og toalett fasiliteter i kjeller under gamle helsehuset trekkes ut.  

- Det må også vurderes videre tiltak som går på bekostning av brukerne i Bo-, aktivitet 

og miljøtjenesten hvis det ovenfor ikke er dekkende for finansieringsrammen som blir 

gitt.  

 

 

Kostnadsoversikt for å synliggjøre kostnadene for alternativ 2: 

 

Prosjekteringskostnader     kr.     428.750,- Inkl. MVA. 

Prosjekt-/byggeledelse    kr.      150.000,- Inkl. MVA. 

Byggekostnader     kr. 17.300.000,- Inkl. MVA. 

Sum       kr. 17.878.750,- Inkl. MVA. 

Reserver (15%)     kr.   2.000.000,- Inkl. MVA. 

Total kostnad      kr. 19.878.750,- Inkl. MVA. 

Avrundes til      kr. 20.000.000,- inkl mva.   

 

Med dette utgangspunkt får man følgende finansieringsplan: 

 

Tidligere bevilget middler     kr. 12.871.298,- Inkl. MVA. 

Budsjett og økonomiplan 2021   kr.   3.500.000,- Inkl. MVA. 

Tilleggsfinansiering     kr.   3.628.702,- Inkl. MVA. 

Total finansiering      kr. 20.000.000,- Inkl. MVA. 

 

Ut ifra dette er det derfor behov for å tilleggsfinansiere kr. 3.628.702,- Inkl. MVA. 

 

Som alternativ 1, vil beløpet over tid finansieres ifra bedre utnyttelse av kommunens eget 

areal. utflytting fra dagens lokasjoner kan medføre en besparelse i leiekostnader for 

kommunen.  

 

Det anses som svært lite sansynlig med en tilskuddsordning på dette alternativet.  

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 



 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BUDSJETTARBEIDET FOR 2021 - 2024  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar budsjettrundskrivet til orientering 

2. Kommunedirektøren innarbeider følgende endringer i økonomireglementet: 

a. Kommunedirektøren rapporterer til formannskap og kommunestyre i mars, 

juni (1.tertial), august (for 1.halvår) og oktober (2.tertial) og november 

b. Budsjettet og økonomiplanen legges ut for behandling i hovedutvalgene før 

behandlingen i formannskapet, slik at de kan gi innspill før formannskapet 

behandler saken 

 

 

 

Vedlegg: 

Budsjettrundskrivet 

Referat fra økonomirådet  

 

 

Saksopplysninger:   

I forbindelse med budsjettvedtaket 2020 – 2023 ble det vedtatt å opprette et økonomiråd som 

skulle revidere kommunen økonomireglement og rutinene på rapportering til kommunestyret. 

 

Økonomirådet har hatt tre møter pr 03.06.20, og er dessverre blitt noe forsinket pga. Korona-

epidemien.  

 

I møtet 03.06.20 ble det bestilt en sak til kommunestyret, der kommunedirektøren orienterte 

om status i budsjettarbeidet for kommende økonomiperiode og om status i økonomirådets 

arbeid 

 



Vurdering: 

Økonomirådet har i møtene diskutert budsjettprosessen, verktøyet som er brukt, og måten 

budsjettet behandles politisk. I tillegg er det sett på andre kommuners rapporteringsmåter og 

KS sitt forslag på hvordan et økonomireglement kan se ut etter ny kommunelov. 

 

I møtet 03.06.20 ble det bestilt en hyppigere rapportering fra kommunedirektøren enn for 

hvert tertial. Økonomirådet foreslår at kommunen beholder tertialrapporteringen, men får 

også midt i tertiale en hovedoversikt over kommunen. Rapporteringen blir da i mars, en 

statusrapport for det to første månedene i året. Rapportering i juni blir for 1.tertial. 

Rapportering i august for første halvår. Rapportering oktober blir per 2.tertial. Rapportering i 

november for de 10 første månedene i året.   

 

Økonomirådet foreslår også at kommunedirektøren orienter formannskapet om 

budsjettprosessen tidligere og oftere enn tidligere praksis. 

 

Kommunedirektøren foreslår derfor at det orienteres om budsjettarbeidet, og status i dette i 

forbindelse med presentasjonen av kommunedirektørens budsjettrundskriv. Dette blir som 

regel lagt frem i et formannskap i juni. Samtidig presenter kommunedirektøren kommunen 

nye budsjettverktøy – Framsikt, og viser prognosemodellen og forutsetningene som foreløpig 

ligger inne i dette verktøyet. Formannskapet og kommunestyret kan i denne forbindelse 

komme med vedtak som kan være styrende for kommunedirektøren i det videre arbeidet med 

budsjett og økonomiplan. 

 

Økonomirådet foreslår videre at hovedutvalgene får en større rolle i budsjettet og 

økonomiplanen, og foreslår at kommunedirektøren legger budsjettet ut for behandling i 

HOAT (Hovedutvalget for allmenne- og tekniske tjenester) og HOOK (Hovedutvalget for 

helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur) før behandlingen i FSK. Hovedutvalgene kan slik gi 

et skriftlig innspill til formannskapet før de behandler budsjettet. 
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Budsjettrundskriv for årsbudsjettet 2021 og  

Økonomiplanperioden 2021 – 2024 
Juni 2020 

Innholdet i dette budsjettrundskrivet, legges til grunn for kommunedirektørens arbeid med 

årsbudsjettet 2021 og økonomiplan 2021 – 2023. I dette dokumentet legges regjeringens forslag til 

revidert nasjonalbudsjett for 2020 og kommuneproposisjonen 2021 til grunn og de momenter som er 

kommet i tillegget i løpet av 2020. 

Revidert nasjonalbudsjett 2020 
Norsk økonomi er rammet av det mest alvorlige tilbakeslaget i fredstid, - meldingen fra regjeringen i 

forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Som en følge av Korona-epidemien regner regjeringen 

med en nedgang i bruttonasjonalprodukt for fastlands-Norge på -4% i 2020, og anslår en vekst på 4 – 

7% i 2021. 

Regjeringen legger midlertidig opp til at kommunene og fylkene vil bli kompensert både for 

merutgifter og inntektsbortfall knyttet til virusutbruddet, slik at kommunesektoren kan opprettholde 

aktiviteten.  

Regjeringens forslag til revidert budsjett for 2020 innebærer en bruk av oljeinntekter på nær 420 

milliarder kroner. Det tilsvarer 4,2 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland.  

Havbruksfondet 
Regjeringen foreslår endringer i innskuddet til Havbruksfondet. Tidligere har dette vært kun innskudd 

i forbindelse med salg til utvidelse av kapasitet i oppdrettsnæringen. Regjeringen foreslår nå en 

produksjonsavgift fra 2021 i stedet, og at innskuddet i Havbruksfondet i forbindelse med salg til 

utvidelse blir satt til 25%. 

Regjeringen forslag er som følger: 

 Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2021 fremme forslag om å innføre en produksjonsavgift 

på 40 øre per kg produsert laks, ørret og regnbueørret. Provenyet anslås til om lag 500 mill. 

kroner. Avgiften innføres med virkning fra 1. januar 2021 og innbetales som en 

etterskuddspliktig skatt i 2022. Avgiften utbetales til havbrukskommunene og -

fylkeskommunene i 2022. Produksjonsavgiften vil gå inn i Havbruksfondet og fordeles etter 

fordelingsnøklene som til enhver tid gjelder i fondet. 

 Havbrukskommunene og -fylkeskommunene tilføres 1 mrd. kroner i 2020 og 2021 gjennom 

Havbruksfondet. Salgs- og auksjonsinntekter fra kapasitetsjusteringen i 2020 utover dette 

tilfaller statskassen. Det vises til forslag til bevilgningsvedtak for 2020 i Prop. 117 S (2019–

2020) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020.  

 Av salgs- og auksjonsinntekter fra økt kapasitet og nye tillatelser fra og med 2022 tilfaller 75 

pst. staten og 25 pst. tilfaller havbrukskommuner og -fylkeskommuner.  
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Regjeringens forslag til økonomisk opplegg for kommunesektoren i 2021 
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 2 og 2,4 mrd. 

kroner i 2021. Av veksten legger regjeringen opp til at fylkeskommunene tildeles 0,4mrd. kroner. 

Resten av veksten på mellom 1,6 og 2mrd. kroner tildeles kommunene. 

Regjeringen opprettet våren 2020 et offentlig utvalg som skal gå gjennom inntektssystemet for 

kommunene. Utvalget skal gi en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. De skal 

vurdere de ulike elementene i dagens inntektssystem, og komme med forslag til utforming av 

inntektssystemet for kommunene. Utvalget skal komme med prinsipielle og faglige vurderinger av 

fordelingen av inntekter og behovet for utjevning mellom kommunene. 

Prognosetabell for inntekter til Frøya Kommune 
KS har lagd en prognose for inntektene til Frøya kommune, som tar inn tidligere år, og gir et anslag ut 

2024. 2018 var lavere enn forventet, 2019 var på samme nivå. For kommende økonomiperiode 

forventer kommunedirektøren en liten oppgang.  

 
Tabell fra KS prognosemodell pr 18.05.20 for overføringer fra staten 

 

Lønnsoppgjøret 2021 
Lønnsoppgjøret for 2020 er utsatt til høsten. I revidert nasjonalbudsjett så er årets lønnsvekst anslått 

til 1,5%  

FRØYA Inngang!A1 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

FRØYA 5014

faste 2020-priser for årene 2021 - 2024

1000 kr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 117 135            124 314          128 327          130 004            131 632          132 437           133 242          

Utgiftsutjevningen 13 980              16 215            15 873            15 572              15 692            15 906             16 119            

Overgangsordning - INGAR 2 477                -268                -276                -                   -                  -                  -                  

Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 1 056                1 194              1 993              1 616                813                 813                  813                 

Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen -                    -                  

Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester -                    -                  -                  -                   -                  -                  -                  

Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker -                    -                  -                  -                   -                  -                  -                  

Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd -                    -                  -                  -                   -                  -                  -                  

Storbytilskudd -                    -                  -                  -                   -                  -                  -                  

Småkommunetillegg -                    -                  -                  -                   -                  -                  -                  

Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb -                    -                  -                  -                   -                  -                  -                  

Regionsentertilskudd -                    -                  -                  -                   -                  -                  -                  

Veksttilskudd 3 899                -                  -                  -                   -                  -                  -                  

Ordinært skjønn 400                   200                 -                  -                   -                  -                  -                  

Skjønn fra KRD - komp. bortfall veksttilskudd kommunesammenslåing -                  -                   

293                   -                  -                  

Ekstra skjønn - kompensasjon koronapandemien -                  

Koronapandemi - bevilgninger gjennom inntektssystemet 4 734              

RNB - utsatt overføring skatteoppkreving 515                 

RNB 2020 - endringer i rammetilskudd (utenom koronapandemi) 307                 -                   -                  -                  -                  

Stortinget saldering budsjett 2018 og 2019 33                     -194                

RNB 2018 og 2019 og Nysaldering 2018 69                     65                   

Sum rammetilsk uten inntektsutj 139 343          141 527        151 473        147 192          148 137        149 155         150 174        

Netto inntektsutjevning -29 864             -23 998           -27 261           -27 992            -28 273           -28 561           -26 836           

Sum rammetilskudd 109 479          117 529        124 212        119 200          119 864        120 594         123 338        

Rammetilskudd - endring i % 7,4                  5,7                  -4,0                  0,6                  0,6                   2,3                  

Skatt på formue og inntekt 199 096 198 503 203 780 209 244 211 343 213 496 215 622

Skatteinntekter - endring i % -0,30               2,66                2,68                  1,00                1,02                 1,00                

Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) 4 000                6 000              8 000              8 000                8 000              10 000             10 000            

Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 312 575          322 032        336 000        336 400          339 200        344 100         349 000        

Ekstra skjønn KMD inkl. ufrivillig alene kommuner, 

infrastruktur, retaksering prod.utsyr mv, bortfall eiendomsskatt 

produksjonsutstyr

PROGNOSE
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Kommuneproposisjonen 2021 
Regjeringen legger opp til at kommunene får mellom 1,6 og 2,0 mrd. kroner av den foreslåtte 

veksten i frie inntekter. Regjeringen legger opp til en vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 0,4 

mrd. kroner i 2021. Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter er anslått til mellom 1,4 og 

1,9mrd. kroner.  

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har foretatt 

beregninger som viser at kommunesektoren kan få merutgifter i 2021 på om lag 2mrd. kroner 

knyttet til den demografiske utviklingen. Herunder er 1,6 mrd. kroner knyttet til tjenester som 

finansieres av de frie inntektene, fordelt på 1,3 mrd. kroner på kommunene og 0,3 mrd. kroner på 

fylkeskommunene. 

Utfordringer for Frøya Kommune 

Gjeldssituasjonen 

 

(Lånegjeldsutviklingen for Frøya kommune) 

Over vises kommunes utvikling av lånegjelden for Frøya kommune. Den er inkludert 

selvkostområdene.  

I tabellen under vises andelen gjeld for 2018 og 2019 fordelt på de forskjellige områdene. 

Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder: 31.12.2018 31.12.2019 

Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune  145 136 171 787 

Lån til kirkelige formål   8 660 21 934 

Startlån   87 198 111 696 

Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder  704 826 720 666 

Kommunens totale langsiktige gjeld:   945 820 1 026 083 

 

Frøya kommune brukte ca. 12% av driftsinntektene på renter og avdrag i 2019, noe som er en økning 

på 2%. Kommunen har en viss rentesikring i form av at noen lån er etter fastrente som er høyere enn 

dagens flytende rente, og er veldig utsatt hvis renten skulle stige. Frøya Kommune som organisasjon 

bør ha et bevist forhold til hvor mye gjeld som er forsvarlig, da kommunen har en svært høy 

gjeldsgrad i forhold til driftsinntektene. 

Det er i dag liten risiko i å hente inn kapital, kommunen har både kommunalbanken og andre 

låneinstitusjoner som er villig til å låne penger til kommunene. Det er også enda «billig» å ha gjeld, 

kostnadene ut over avdragene er liten. Det er også slik at det er mest gunstig å betale ned gjeld i slike 

tider. 

Lånerenten for kommunene ligger i dag på rundt 1%. Rentebanen har helt endret seg, fra å være en 

stigende trend, mens det nå anslås lav rente i flere år fremover. 

Lånegjelda har utviklet seg slik (hele tusen).

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lånegjeld pr. 01.01. 462 560      597 085      700 098 791 457 775 993             801266 945 820

Avdrag i året -22 277       -26 013       -27 766 -30 964 -30 731              -32760 -41 293

Nye låneopptak i året 156 803      129 026      119 125 15 500 56 004               177314 121 556

Lånegjeld pr.31.12.2019 597 085      700 098      791 457 775 993 801 266 945 820 1 026 083

Herav videreutlån -44 872       -66 561       -77 689 -87 944 -92 821              -87198 -111 696

Netto lånegjeld 552 213      633 537      713 768 688 049 708 445 858 622 914 387

Nto gjeld i % av driftsinnt. 140             165            177 153 147 158 190
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Norge er et råvareland, der eksport av i hovedsak olje og fisk er hovednæringene. Skulle f.eks. 

oljeprisen skyte i været, vil dette selvfølgelig få følger, og kommunen vil se en større endring på 

rentene enn hvis situasjonen blir slik den er i dag. Skulle det bli negative endring i markedet for fisk, 

både oppdrett og villfanget, vil dette får store følger for Frøya kommune. Frøya kommune er 

særdeles sårbar ovenfor svingninger på markedet etter laks. Det er derfor nødvendig for Frøya 

kommune å ha så store reserver (disposisjonsfondet og aksjer/fond) at den kan utføre pålagte 

tjenester, og samtidig tar høyde for disse svingningene i markedet. 

Omstillingsarbeidet  
Kommunen var i en situasjon der det manglet ca. 22 millioner kroner for å dekke alle utgifter for 
budsjettåret 2020. Dette skyltes i hovedsak svikende skatteinntekter.  
 
Kommunestyret vedtok derfor 19.12.2019 at det skulle gjennomføres en omstillingsprosess med et 
effektiviseringskrav på ca. 12 mill. kr for 2020, og at det skulle legges fram driftsreduserende eller 
inntektsskapende tiltak i løpet av året, for å nå budsjettmålene. Totalt omstillingsbehov for 
kommunen var ved årsskiftet 2020 dermed ca. 3,5% for alle rammeområdene. I tillegg så ble 10 
millioner fra disposisjonsfondet lagt inn i driften. 
 
Bakgrunnen for omstillingen var og er et ønske om større handlefrihet i økonomien. Selv om 
økonomien har blitt bedre de siste årene, med bedre driftsresultat og mulighet til å sette av midler 
på fond, er driftsnivået fortsatt for høyt. Tallene viste et betydelig merforbruk i 2019. Deler av dette 
kunne dekkes opp av økte inntekter i 2019, men likevel ikke nok til at vi unngikk et driftsmessig 
underskudd som måtte dekkes opp via å ta fra disposisjonsfondet. Mye tyder på at 
inntektssituasjonen via skatteinntekter og utbytte vil endre seg i årene framover. Korona-situasjonen 
har kommet på toppen av dette og kan gjøre utfordringene enda større. I tillegg til et for høyt 
driftsnivå, har kommunen hatt ambisiøse planer for investeringer i en situasjon der kommunen er 
sårbar for renteutviklingen. 
 

Kommunen har vedtatt følgende handlingsregler 
Kommunen har handlingsregler knyttet mot netto driftsresultat på 1,75%, og at netto gjeldsgrad i 
løpet av to handlingsperioder skal ned på landsgjennomsnittet.  
 
I tillegg har kommunen fra tidligere en handlingsregel at låneopptak til annet enn selvkostområder 
ikke skal overstige avdragene kommunen betaler hver år.  
 
Disse målene i seg selv tilsier at omstillings og effektiviseringsarbeidet må ha stor fokus i årene 
fremover. 
 

Økonomiarbeidet i 2021 omstillingsbehovet for 2021 og planperioden, 
Slik prognosene er pr d.d. ser det ut til at det også i 2021 blir veldig utfordrende å balansere 
budsjettet. Dette skyldes i hovedsak større finanskostnader (Korona er også en medvirkende årsak 
her) 
 
For å få budsjettene i balanse, handler dette Ikke bare om økonomi;  

 det handler om tjenestene og måten å gjøre ting på 

 deler av tjenestene må gjøres om, tilbys annerledes og noe vil falle bort.  
 
Dette er mulig samtidig som vi skal gi god kvalitet i tjenestene og vi kan være en aktiv 
samfunnsutvikler. Vi skal fortsatt tilby tjenester som er bærekraftig økonomisk og samfunnsmessig 
 



5 
 

Det er viktig å fastslå at kommunen har ikke valg. Det finnes i liten grad frie midler og reserver, og 
dette kan ikke skyves ut i tid. Kommunen vil riktignok få inntekter fra havbruksfondet, men det 
anbefales ikke å budsjettere med dette i drifta. 
 
Kommunedirektøren vil be om at kommunen bruker planperioden på å komme i balanse, dvs at 
målet er at ved utgangen av 2024, skal vi ha bærekraftig økonomi og bygge handlefrihet. 
 
Frøya kommune har anskaffet nytt budsjettprogram – Framsikt. Inkludert i dette vil det også være en 

rapporteringsmodul, der virksomhetene skal rapportere både på budsjett og andre mål inn i 

løsningen. Kommunen vil slik ha et helhetlig rapporteringsverktøy som vil være i full drift fra 2021. 

I forbindelse med arbeidet i økonomirådet, vil kommunedirektøren legge om rapporteringen til 

politisk nivå. Kommunen vil fremdeles ha tertialrapporter, men vil i tillegg avlegge en statusrapport 

midt i tertiale på de økonomiske hovedtallene. 

De viktigste satsningene i planperioden 
Frøya kommune vokser, og med dette behovet for flere tjenester til flere Frøyværinger. De store 

prosjektene det jobbes med er fremdeles 

 Morgendagens omsorg, byggingen og omlegging ingen av driften fra institusjonsbasert til 

hjemmebasert omsorg.  

 Dreiningen av tjenestene mot hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering.  

 Gjennomgang av tjenestevedtak innenfor alle tjenesteområder og se på tildelingspraksis. 

 Se på strukturendringer innen oppvekst, se på kapasitet på barnehagene og skolene, 

fortsette å jobbe med skoleresultat og fagfornyelsen  

 Digitalisering innenfor alle områdene 

 Få mer bærekraftige tjenester innenfor kultur 

 Utbygging og opprydding innenfor VAR 

Konklusjon 
Det viktigste budskapet i dette dokumentet er at 2021 blir nok et krevende år. Usikkerheten rundt 

inntektene til kommunen, og omstillingsprosessen som administrasjonen utfører i 2020, må fortsette 

inn i 2021 og hele planperioden. 

I revidert nasjonalbudsjett legges det opp til en mer usikker framtid enn det alle så for seg bare for 

noen måneder siden. Lønnsveksten og prisveksten vil være svak for 2021, og nivåene de påfølgende 

årene er svært usikkert. 

Hovedfokuset for kommende år vil fortsette å rette opp budsjettene, samt ta inn eventuelle 

endringer som følge av ny kommunelov, fortsette å effektivisere og følge opp budsjettdisiplin hos 

virksomhetene. 
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Foreløpig timeplan for budsjettarbeidet 
Dato 2020 Arbeidsoppgaver Hvor  

16.06 Sak om budsjettprosessen 2021 
Budsjettrundskriv 

Formannskapet 

17.06 Bestilling til rammene på nødvendige investeringer for 
økonomiperioden   
 
 

Lederforum 

17.06 Budsjettrundskriv sendes virksomhetslederne Virksomhetslederne 

17.06 Budsjettgjennomgang 
Bestillinger med frister 
Bestiller investeringsbehov – Frist 26.07.20 
Bestiller verbal del – Frist 30.08 
 
Fra VL, behov på 4-årsperspektivet, knytte opp mot 
samfunnsplanen og fokusområder som er vedtatt. 
 

Lederforum 
Kommunedirektør 
virksomhetslederne 

18.08 Gebyr og betalingssatser Formannskapet 

18.08 Investeringsbudsjettet Formannskapet 

19.08 Gebyr og betalingssatser legges ut på høring. Vedtas 24.09  

24.09 Gebyr og betalingssatser Kommunestyret 

07.09 Kvalitetssikring av Verbal del Kommunedirektøren 

Medio 
oktober 

Gjennomgang og drøfting av virksomhetens forslag til 
driftsbudsjett 
Gjennomgang av investeringsvedtak 

Lederforum 

Uke 40 – 
Uke 44 

Administrativt og politisk arbeidsmøter  
 

 

Medio 
oktober 

Statsbudsjettet 2020 legges frem Finansdepartementet / 
Trondheim - Fylkesmann  

27.10 Kommunedirektøren legger frem hovedinnholdet i 
statsbudsjettet og konsekvenser / virkninger for vår 
kommune 
Orientering om status vedrørende budsjettarbeidet med 
innarbeidelse av inntektsvirkning 

Formannskapet 

01.11 Sende ut papirer og forslag til politikerne  

10-11.11 Kommunedirektøren legger frem budsjett, økonomiplan 
og handlingsprogram.  
Formannskapet behandler forslaget og utarbeider sitt 
forslag som legges på høring 

Formannskapet 

12.11 Høring budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024- 2 uker Kommunedirektøren 

10.12 Kommunestyret behandler budsjettet for 2017 og 
økonomi og handlingsprogrammet 

Kommunestyret 

 

Sistranda 10.06.20 

 

Beathe S. Meland     Thomas Sandvik 

Kommunedirektør     Økonomisjef 



 
 

 
Referat Økonområdet 

 

Navn på organet som har hatt møte: 

Økonomirådet 

Møte nr. 1/20 

Møtedato:   
11.03.20 

Deltakere:  
Kristin Strømskag, Geir Meland, Knut Arne Strømøy, Thomas 

Sandvik, Frode Larsen 

Tid: 15:00 Forfall:  

Sted: Ordførers kontor  

Møteleder:  

Ordfører 

Referent:  

Frode Larsen 

 

 

 

Sak 
nr 

Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 

 Formål med møtet: 

 
Bli enige om opplegg og arbeidsform, hvilke oppgaver skal løses, 

timeplan for arbeid, fremdriftsplan o.l. 

 

Det må ses på prosessen, maler, reglement og 
arbeidsrekkefølgen. 

 

Det må vedtas hva som ligger på rammene oppvekst, helse osv. 
før budsjettarbeidet starter. 

 

Vet vi noen som er god på dette arbeidet?  

Dra på befaring? Skypemøte? 
 

Anskaffelse av Framsikt, system for å synliggjøre arbeidet med 

økonomiplan og budsjett. 
- Thomas sender lenke på dette til Økonomirådet. 

 

Man må se på gode eksempler som: Oppdag, Kristiansund, Lier 
og Røros. 

- Thomas finner tak i lenker og oversender til Økonomirådet. 

 

Se på prosess for budsjettarbeidet, her må politikere involveres. 
 

Thomas kaller inn til et møte etter at man har arbeidet med/lest 

dokumentene som ligger på lenkene Thomas sender over, samt 

  



 
 

gjeldende dokumenter i Frøya kommune. Thomas sender over 

disse også. 

 
Målet fremover er å få delt opp økonomireglementet i flere 

dokumenter som er forståelige for folk flest. 

 

Neste møte settes til 25.mars kl.1500. 
 

Møteplan fremover: 

14 dager til neste møte. 
 

Oppsummering: 

 
- Involver hovedutvalgene 

- Se på eget reglement. Fokus i neste møte er prosess. 

- Juni-møtet: Se på satsingsområde på investeringsbudsjettet. 

- Hva ønsker vi at vi skal måles på. 
- Oppfølging av vedtak: Se Lier kommune. Se også på HOOK 

sitt system for oppfølging av vedtak. Samme med FSK og 

KST. 
- Budsjettkontroll: Hva skal stå i tertialrapportene, hvordan 

skal denne presenteres. Hvordan skal politikerne kunne 

styre? 
- Revisjon på økonomiområdet. Kan gå parallelt med arbeidet 

med Økonomirådet. 

- Se på innleie av Controllertjeneste 

- Budsjettjusteringer underveis i året? Ved avvik, ja. Kun KST 
som kan endre på rammene. 

- Skal man bruke en av KS-dagene avsatt til 

folkevalgtopplæring til kommuneøkonomi? 
 

 

 

 



 
 

 
Referat Økonomirådet 

 

Navn på organet som har hatt møte: 

Økonomirådet 

Møte nr. 2/20 

Møtedato:   
15.04.20 

Deltakere:  
Kristin Strømskag, Geir Meland, Knut Arne Strømøy, Thomas 

Sandvik, Frode Larsen 

Tid: 15:00 Forfall:  

Sted: Teamsmøte  

Møteleder:  

Ordfører 

Referent:  

Frode Larsen 

 

 

 

Sak 
nr 

Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 

 Gjennomgang av de 3 vedlagte kommunenes publisering i 

Framsikt av budsjett og handlingsplan. (Røros, Lier og Asker) 
 

Positive signaler til å jobbe videre med å se på dette. 

Administrasjonen må se om man har kapasitet til å arbeide med 

dette nye systemet. 
 

Hvordan jobbe videre i økonomirådet? 

 
- Revidere økonomireglementet:  

- Budsjettprosessen må beskrives.  

- Samhandling administrasjon/politikere. 

Strategikonferanse/budsjett konferanse? Innhold i en slik 
konferanse/møte: 

o Thomas sjekker ut om dette er gjennomførbart 

med tanke opp mot kommuneloven. 
- Hvordan ønsker man budsjettprosessen gjennomført? 

- Innspill på at utvalgene skal få komme med innspill til 

budsjettet før formannskapet behandler 
kommunedirektørens forslag til budsjett. 

- Sjekke opp mot ny kommunelov. 

- Bruke Framsiktsløsningen i neste års budsjettarbeid hvis 

man har kapasitet til dette. Thomas melder tilbake til 
økonomirådet om man har kapasitet til dette. 

- Nytt møte skisseres om 2-3 uker. 

  



 
 

- Ønskelig at møtedeltakerne kommer med innspill til 

Thomas på e-post. 

- Ønskelig at hovedutvalgslederne sier noe om de ønsker å 
behandle hele budsjettet eller bare det som er innenfor 

ansvarsområdene sine. 

-  

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
Referat Økonomirådet 

 

Navn på organet som har hatt møte: 

Økonomirådet 

Møte nr. 3/20 

Møtedato:   
03.06.20 

Deltakere:  
Kristin Strømskag, Geir Meland, Knut Arne Strømøy, Thomas 

Sandvik, Frode Larsen 

Tid: 14:45 Forfall:  

Sted: Teamsmøte  

Møteleder:  

Thomas 

Referent:  

Frode Larsen 

 

 

 

Sak 
nr 

Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 

 -Gjennomgang av referatet fra forrige møte i økonomirådet. 

 
-Politiske diskusjoner/møter skal skje i politiske fora. Ikke 

anledning til å kjøre dette utenfor et offentlig møte. Man kan ha 

møte med politisk nivå, men da på prosess og ikke rundt 

beslutninger/vedtak rundt budsjett. 
 

Administrasjonen og politikerne kan diskutere prosessen i 

HOOK, HOAT og FSK og komme med innspill på denne. 
 

Ønske om at politikerne skal få kunne gi signaler til 

administrasjonen om satsingsområder med tanke på evt nedtak på 

budsjett, omprioriteringer o.l. Hva vil man skjerme, hva vil man 
prioritere, hva er status? 

Dette bør skje på et tidligere tidspunkt enn tidligere. Tidsplanen 

står i økonomireglementet i dag. Ønske om at dette tas før 
sommerferien.  

 

Prosessen ligger egentlig slik som man ønsker det, men har ikke 
klart å bli gjennomført slik den var tenkt. 

 

Kommunedirektøren fremmer en sak rundt dette til FSK evt 

orienterer rundt dette i kommunedirektørens orientering. Viktig å 
informere om arbeidsmåten, prosessen o.l. fra 

kommunedirektørens side. 

 

  



 
 

Forslag til vedtak fra kommunedirektøren kan være at saken tas 

til orientering. Legges opp til sak i FSK nå den 16.juni. 

 
Kommunedirektøren orienterer om inntektssiden og 

forutsetningene som ligger rundt disse. Politikerne vil ha en mer 

kontinuerlig prosess gjennom året og ikke bare rundt selve 

budsjettmøtet. 
 

-Hvilke rammer skal Frøya kommune ha? 

 
5 rammer i dag + finans. 

 

Politikerne oppfordres til å diskutere dette med tanke på 
rammeinndeling. SLG utarbeider et forslag til evt ny inndeling og 

legger dette frem for politisk behandling. 

Man må se på hensiktsmessig inndeling, gjerne se på hva andre 

kommuner gjør. 
 

-Utvalgenes rolle 

 
HOOK og HOAT sine rolle i budsjettprosessen. Utvalgene får 

budsjettene til behandling før FSK og kan gi høringsinnspill til 

FSK før selve budsjettmøtet i november. 
Utvalgene gir en verbal innstilling til FSK. 

Ledere i utvalgene inviteres inn i FSK i budsjettmøtet? 

 

Budsjettbehandlingen i midten av november i FSK. 
 

-Vurderer hyppigheten på rapporteringen. Politikerne får 

informasjon for sjelden/for sent? 
 

Det er ønskelig med mer hyppig rapportering 

(mellomrapportering) slik at man får et mer jevnlig innsyns i 

driften og status. Rapportering i mars for de to første månedene 
osv. 

Dette tas inn i økonomireglementet. 

Dette er ønskelig at trer i kraft allerede fra høsten av. 
 

-Endringer i økonomireglement og prosess tas inn i FKS og KST 

i juni. Kommunedirektøren lager en sak på dette. 
 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ann Magritt Glørstad Arkiv: 202  

Arkivsaksnr.: 19/320    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SISTRANDA LIGGEKAI - DRIFTSAVTALE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret inngår avtale med Trondeim havn IKS om drift av Sistranda liggekai, 

på gnr 23, bnr 153. 

 

2. Driftsavtale trår i kraft 01.07.2020 og inntil ny revidert avtale inngås mellom partene, 

senest innen mai 2022. 

 

3. Som grunnlag for revidering av avtale legges til grunn avlagt regnskap og 

tertialrapporter fra Trondheim havn for driftsårene 2020 og 2021. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Avtale om drift av liggekai Sistranda 

 

Saksopplysninger:   

 

Det er gjennom selskapsavtale mellom Trondheim havn og Frøya kommune lagt føringer på 

erverv av Nordhammarvika kai og drift av Sistranda liggekai (Sistranda Port Facility) 

 

I denne avtale er Trondheim havn delegert myndighet for alle tiltak i kommunen knyttet til 

bestemmelser i Havne- og farvannsloven. 

 

Det vises til K-sak 27/19 av 28.02.2019 som omhandler fullfinansiering av anlegget, hvor bl.a. 

Trondheim havn yter et tilskudd prosjektet.  

 

I planleggingsfase og gjennomføring av prosjektet har Trondheim havn vært en bidragsyter og 

tilrettelegger for hvordan dette anlegget skulle etableres og driftes.  Trondheim havn har også 

vært en medaktør av prosjektgruppe i disse faser.   

 



Denne type avtale er ny for Trondheim havn idet havneselskapet er eier av øvrige kaianlegg i 

selskapskommunene.  Det vil derav være behov for en midlertidig driftsavtale i en 

prøveperiode for å kunne erfare driftsformen og det økonomiske aspektet. 

 

I driftsavtale er det lagt til grunn at Trondheim havn dekker alle driftskostnader for daglig 

drift av anlegget så som:  

 

 Organisere alle anløp til liggekaien, og all bruk av kaiflaten 

 Tilsyn og drift med kai og infrastruktur på denne, som porter, gjerder, pullere, strøm, 

belysning og vannsystemer 

 Snøbrøyting og strøing 

 Vedlikeholdsoppgaver som skyldes slitasje og bruk av anlegget, herunder utbedre 

skader 

 Fakturere for all bruk av kai og tjenester ytt over denne 

 

Frøya kommune påtar seg ansvaret for vedlikehold av kaias tilstøtende områder som 

tilførselsveier, vann og strømforsyning inn til kaien. Videre har Frøya kommune det 

overordnede ansvar for liggekaien. Dette vil være ansvar for nye investeringer knyttet til 

kaien, samt større utbedringer som ikke skyldes direkte skade.  Skader fra brukere på 

kaianlegget vil fanges opp som en forsikringssak eller krav om erstatning fra skadevolder. 

Trondheim havn påtar seg ansvar for oppfølging av dette. 

 

Videre forutsettes det et felles ansvar for avtalepartene at liggekaien utnyttes på en god og 

effektiv måte gjennom: 

 

 Markedsføring 

 Videreutvikling av kaien 

 Etablering av landstrøm 

 Tilstandsrapporter som oversendes Frøya kommune pr tertial 

 

Saksbehandler har utfordret Trondheim havn med mulig inndekning av avdragskostnader 

knyttet til låneopptaket som en iberegning i gebyrinntekter.  Trondheim havn har gitt en 

tilbakemelding om at dette vil gi et urimelig høyt gebyrnivå og kan medføre at kaianlegget 

ikke vil bli benyttet som forutsatt og har i denne forbindelse opplyst:  «Når det gjelder 

inntekter på liggekaien, så er disse knyttet nesten utelukket til kaivederlaget. Dette er for 

tiden på 0,78 kr per bruttotonn ifølge gebyrregulativet til Trondheim havn. I tillegg kommer 

anløpsavgift, og det kan det påløpe avfallsavgift, ISPS-avgift, og inntekter ved eventuelt salg 

av vann. Alle disse inntektsstrømmene har også utgiftstrømmer knyttet til seg. Det kan av 

forannevnte derfor bli vanskelig å kreve inn et ekstra gebyr utover disse 

vederlagene/avgiftene, Trondheim havn vil i størst mulig utstrekning unngå dette.  

  

Det blir svært viktig med et eget regnskap for alle inntekter og utgifter knyttet til kaien. Det 

kan være at kaien gir et overskudd og det kan være at den gir et underskudd.» 

 

Trondheim havn ønsker derfor i medhold av forannevnte opplysninger at det inngås en avtale 

for en prøveperiode fra den er underskrevet og ut 2021. Etter denne prøveperioden skal 

regnskapet for liggekaien i denne prøveperioden legges til grunn for utarbeidelse av en ny 

avtale med lengre varighet. I arbeidet med denne nye avtalen må det diskutere hvordan et 

eventuelt overskudd/underskudd skal fordeles. Siden regnskapet for 2021 ikke vil være ferdig 



for februar/mars 2022, så vil denne avtalen gjelde fram til ny avtale er framforhandlet våren 

2022.  

 

Det er inngått avtale med konsulentfirmaet Norconsult som bistår partene med søknad til 

Enova om tilskudd til forprosjekt for å etablere landstrøm.  Søknad vil bli sendt Enova innen 

søknadsfristen 1.september 2020 og det forutsettes et tilskudd på 50% av kostnadene. 

Det har i forprosjektet for etableringen av liggekaia vært dialog med forutsatte brukere av 

kaianlegget:  Frøy Rederi AS og Eidsvaag AS om antatt strømbehov ved etablering av 

landstrømanlegg. 

 

Frøya kommune ønsker å etablere miljøvennlige tiltak i kommunen, et landstrømanlegg anses 

som et viktig bidrag i denne målsettingen og har for øvrig vært intensjonen fra oppstart av 

prosjektet. 

 

Kommunedirektøren vil fremme egen politisk sak om kapitalkostnader og kapitalbehov for 

dette prosjektet når søknadsprosess med Enova og kostnadsoppsett er til stede. 

 

Vurdering: 

 

I medhold av intensjonen om etablering av ny liggekai på Sistranda og selskapsavtale med 

Trondheim havn samt påfølgende samarbeid om etableringen, rår Kommunedirektøren 

kommunestyret til å inngå driftsavtale med Trondheim havn for en prøveperiode fra 

01.07.2020 og inntil ny revidert driftsavtale inngås mellom partene, senest innen mai 2022. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel > Frøya har et mangfoldig næringsliv > Planlegge og 

tilrettelegge nye næringsarealer 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Låneopptak for investering til etablering av Sistranda liggekai er en direkte utgift uten 

inndekning for Frøya kommune.  Investeringen har imidlertid en stor betydning i kommunens 

eiendomsportefølje og med den verdiskapning tiltaket innebærer. Full dekning av LCC-

kostnader (selvkost) med anlegget har ikke vært forutsetningen i prosessen og gjennom 

forhandlinger i avtale vurdert til et for høyt gebyrnivå overfor brukere og intensjonen om bruk 

av kaianlegget derfor kan falle bort. Kostnader med avdrag og renter bæres derfor av eier av 

anlegget – Frøya kommune. Driftsavtale med Trondheim havn skal imidlertid dekke inn 

kostnader med daglig drift av anlegget, herunder forsikring av kaianlegget. 

Det anses imidlertid formålstjenlig at etableringen i et samfunnsmessig perspektiv vil ha en 

positiv betydning for brukere av anlegget, næringsliv og handelsstand. 

 

I og med at dette er en ny driftsform for avtalepartene er det usikkert hvordan det 

økonomiske aspektet vil slå ut.  Midlertidig driftsavtale med eget regnskap for anlegget vil 

synliggjøre evt overskudd/underskudd eller et balansert regnskap.  Dette vil være grunnlag for 

drøftinger for en ny avtale etter en prøvedriftsperiode til utgangen av 2021. 
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AVTALE 
 
 

 OM DRIFT AV LIGGEKAI med tilhørende anlegg PÅ SISTRANDA, «Sistranda Port Facility» i 

Frøya kommune 
 

mellom 

 
Trondheim Havn IKS, org.nr. 945 510 552, Skippergata 14, 7042 Trondheim 

 

og 

 
 Frøya kommune, org.nr. 964 982 597, Rådhusgata 25, 7260 Sistranda 

 

 

Avtalen inngås med bakgrunn i tidligere avtaler mellom Trondheim Havn og Frøya kommune 

vedrørende etablering av ny dypvannskai på Sistranda, jfr Frøya kommunestyres vedtak i sak 27/19 av 

28.02.2019.  

Driften av kaianlegget skjer med hjemmel i Havne- og farvannslovens bestemmelser, LOV-2019-06-

21-70 med ikrafttredelse 01.01.2020, samt denne avtales vilkår og rettigheter. 

 

1. Parter og formål 
Frøya kommune, som eier av gnr 23, bnr 153 «liggekai» på Sistranda, med offisiell benevnelse 

«Sistranda Port Facility» inngår avtale med Trondheim Havn om drift og forvaltning av kaianlegget.  

Kaianlegget består av en dypvannskai med total lengde 135 m, med tilhørende infrastruktur på en 

inngjerdet kaiflate. Kaien representerer en stor verdi som skal forvaltes på en god og effektiv måte. 

Aktiviteten tilknyttet kaien skal organiseres slik at denne er til nytte for Frøya kommune, Trondheim 

Havn og brukerne av kaien.  

For å oppnå dette skal Trondheim Havn og Frøya kommune samarbeide lojalt for å utnytte kaien på en 

best mulig måte. Denne avtalen beskriver oppgaver og ansvarsforhold knyttet til dette samarbeidet 

2. Organisering av aktivitet og daglig drift 
2.1 Organisering av aktivitet 

Trondheim Havn har ansvar for å organisere all aktivitet som foregår på og over liggekaien.  
 

Trondheim Havn sine til enhver tid gjeldende systemer, prosedyrer, ordensregler, forretningsvilkår og 

prisliste benyttes. Avtaleparten er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om gjeldende vilkår. 
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Trondheim Havn har ansvar for å følge opp alle forhold rundt kaianlegget, samt vilkår som settes av 

Kystverket.  
 

Trondheim Havn selger tjenester over kaien, som salg av vann, strøm og avfallshåndtering. Vilkår og 

priser fastsettes i Trondheim Havn sitt havneregulativ. 
 

Trondheim Havn og Frøya kommune skal sammen markedsføre liggekaien slik at denne utnyttes best 

mulig. Alt materiell knyttet til denne markedsføringen skal skriftlig forhåndsgodkjennes av Trondheim 

Havn, og kostnadene forbundet med disse fordeles etter avtale. 
 

 

2.2 Daglig drift 
Trondheim Havn har ansvar for: 

 Organisere alle anløp til liggekaien, og all bruk av kaiflaten 

 Tilsyn og drift med kai og infrastruktur på denne, som porter, gjerder, pullere, strøm, 

belysning, kamerasystemer og vannsystemer 

 Snøbrøyting og strøing 

 Vedlikeholdsoppgaver som skyldes slitasje og bruk av anlegget, herunder utbedre skader 

 Fakturere for all bruk av kai, og tjenester ytt over denne 

Frøya kommune har ansvar for: 

 Vedlikehold av kaias tilstøtende områder som tilførselsveier, vann og strømforsyning inn til 

kaien 

Avvik skal umiddelbart meldes inn til Trondheim Havn som så iverksetter tiltak enten som bestilling 

til Frøya kommune eller til andre. 

2.3 Andre oppgaver 
Trondheim Havn og Frøya kommune har et felles ansvar for at liggekaien utnyttes på en god og 

effektiv måte. Dette arbeidet innebærer, bla: 

 

 Markedsføring 

 Videreutvikling av kaien 

 Etablering av landstrøm 

 Tilstandsrapporter som oversendes Frøya kommune pr tertial 

 

2.4 Større tiltak 

Som kaieier har Frøya kommune det overordnede ansvaret for liggekaien. Dette innebærer ansvar for 

nye investeringer knyttet til kaien, samt for større utbedringer som går utover slitasje og daglig, 

normal bruk av kaien.  

Trondheim Havn har gjennom denne avtalen ansvar for at anlegget til enhver tid er i forsvarlig stand 

og har et representativt preg for brukere av kaianlegget.   

Trondheim Havn har ansvar for å følge opp og få utbedret eventuelle skader og forurensing som 

brukere av anlegget måtte påføre det. Kostnader knyttet til utbedring av slike skader vil belastes 

brukeren som har forvoldt skaden eller forårsaket forurensingen.      
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3. Økonomiske forhold 

Trondheim Havns forretningsvilkår og prisliste benyttes for prising av bruk av kaien, samt for 

tjenester ytt over denne. Disse inntektene benyttes til betaling for driften av liggekaien, og vil også 

være betaling til Trondheim Havn for administrasjon, den daglige drift og vedlikehold av kaien, slik 

dette er beskrevet i kapittel 2 av denne avtalen, samt for nedbetaling av den investeringen Trondheim 

Havn har gjort i kaien. 

 

Slike driftsutgifter kan være: 

 Kommunale avgifter, som avgifter til vann, avløp og renovasjon 

 Strømutgifter for hele anlegget 

 Service- og sertifiseringskostnader knyttet til anlegget 

 Drift av porter, gjerder, vann, overvåking og digital infrastruktur 

 Forefallende og forebyggende vedlikehold 

 Utgifter til snøbrøyting og strøing 

 Forsikring av kaianlegget  

Trondheim Havn skal sette opp et årlig regnskap som viser inntekter og utgifter knyttet til liggekaien. 

Dette regnskapet skal legges til grunn ved en revisjon av denne avtalen.  

4. Avtalens varighet 

Avtalen gjelder i en prøveperiode fra den er underskrevet og ut 2021. Avtalen kan justeres dersom nye 

forhold krever dette. Begge parter kan kreve at avtalen justeres. 

Etter endt prøveperiode skal regnskapet for liggekaien legges til grunn for utarbeidelse av en ny avtale 

med lengre varighet. Denne avtalen gjelder derfor utover prøveperioden og fram til ny avtale er 

framforhandlet våren 2022. 

Denne avtalen kan skriftlig sies opp av en eller begge parter med 6 måneders oppsigelsesfrist.  

5. Annet 

Liggekaien på Sistranda er ny, og det kan være forhold som dukker opp i løpet av den første tiden som 

ikke er beskrevet i denne avtalen. Denne driftsavtalen krever derfor et tett og godt samarbeid mellom 

Trondheim Havn og Frøya kommune. Trondheim Havn og Frøya kommune skal derfor ha lokal 

kontakt med ansvar for å følge opp denne avtalen: 

Fra Trondheim Havn vil dette være: Maritim sjef, Terje R. Meisler 

Fra Frøya kommune vil dette være:  Virksomhetsleder Bygg og Kommunalteknikk Ann-Magritt 

Glørstad 

Hver av partene forplikter seg til å varsle umiddelbart ved skifte av lokal kontakt. 

Denne avtalen kan justeres for å ta inn nye forhold. Ved slik justering må begge partene enes om ny 

justert avtale for at denne skal være gjeldende.   

Denne avtalen er undertegnet i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder ett eksemplar hver. 
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Trondheim/Frøya  …./….- .2020 

 

 
……………………………………….    ……………………………………….

        

Knut Thomas Kusslid       Kristin F. Strømskag 

Havnedirektør Trondheim Havn IKS     Ordfører Frøya kommune 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: Q31  

Arkivsaksnr.: 19/1077    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

INVESTERINGSPROSJEKT GJETØY BRU 2019  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Med den kunnskap vi nå har omkring saksbehandlingen/godjenninger og 

anbudspriser for henholdsvis ny bru og gjenfylling mellom Brannøya og Gjetøya 

vedtar formannskapet at brualternativet velges. 

2. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå forhandlinger med entreprenør for 

bygging av bru, slik at bygging kan skje i august som forutsatt i fremdriftsplanen. 

3. Finansieringsplan legges frem for godkjenning før kontrakt med entreprenør, 

signeres. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Kopi av mail fra Fylkesmannen i Trøndelag, datert 05.06.2020 

2. Vedtak i K-sak 90/19 den 20.06.2019 

 

Saksopplysninger:   

 

I FSK-sak 90/19 (Vedlegg 2) ble det vedtatt at alternativet med igjenfylling av sundet mellom 

Brannøya-Gjetøya på Mausund skulle velges som løsning i stedet for utskifting av 

eksisterende bru. Dette ut fra de kostnader som var fremkommet i en utredning fra 2018 som 

viser at gjenfylling av sundet var rimeligste løsning i forhold til ny bru. 

 

Dette prosjektet har det vært arbeidet med utover høsten og vinteren. I forbindelse med 

løsningen når det gjelder gjenfylling så krever dette en rekke utredninger/undersøkelser når 

det gjelder bunnforhold, størrelse på kulvert som sikrer tilstrekkelig gjennomstrømning, samt 

deponering av masser fra den gamle brua. 

Disse utredningene var ferdig nå i vår og det viste seg at det er behov for store kulverter for å 

sikre tilstrekkelig gjennomstrømming, samt at dybde/bunnforholdene også krever større 

fyllingsmasser enn først antatt. Dette har fordyret dette alternativet i forhold til tidligere 

beregninger. 

 

 

Vurdering: 

 



Som følge av de økte kostnader for fylling ble det derfor sendt ut anbudsforespørsel på to 

alternative løsninger henholdsvis gjenfylling og ny bru. Dette for å få en direkte 

sammenligning mellom de to alternativene. 

 

For gjenfyllingen må vi ha dispensasjon fra kommuneplanens arealdel både for selve fyllinga 

og for masseuttaket. Samtidig må gjenfyllinga godkjennes av Fylkesmannen i henhold til 

forurensningsloven.  

Dispensasjonssøknaden ble oversendt kommunen 22.01.2020 og søknaden ble innvilget ved 

administrativt vedtak den 15.05.2020.  

Når det gjelder søknaden til Fylkesmannen i henhold til forurensningsloven ble denne også 

oversendt 22.01.2020 og her fikk vi tilbakesvar den 20.03.2020 om at de ikke vil behandle 

søknaden før etter at dispensasjonssøknaden var innvilget. Dette betyr at de ikke startet sin 

saksbehandling før 15.05.2020.  

 

Vi har nå fått ny mail fra Fylkesmannen (vedlegg 1), datert 05.06.2020 hvor de opplyser om 

at de ikke kan ferdigbehandle søknaden før sommerferien og at dette heller ikke er praktisk 

mulig, da søknaden skal legges ut til høring i 4 uker. Dette betyr at vi ikke vil få en 

godkjenning av søknaden før tidligst i august og vi vet ikke heller om de godkjenner våre 

forutsetninger når det gjelder rørdimensjoner. Vi kan derfor ikke tegne kontrakter for dette 

alternativet før ut på høsten.  

 

Anbudsfrist var satt til 02.06.2020 og det var ved fristens utløp innkommet 5 anbud. 2 for 

brualternativet og 3 for gjenfyllingsalternativet. Ingen av tilbyderne har gitt pris på begge 

alternativene, slik det var åpnet for. 

 

I anbudsutlysingen var følgende forbehold inntatt: 

 

 Endelig evaluering avventes til det foreligger svar på søknad til Fylkesmannen. Det 

vil i denne evalueringen bli tatt hensyn til hvilke krav Fylkesmannen stiller til 

rørdimensjon. Det forutsettes her at svar foreligger før 15.06.2020. 

 Dersom svar fra Fylkesmannen ikke kan forventes å foreligge innen 15.06.2020 

vurderer byggherren å velge det gunstigste tilbudet for Alternativ 2, bru. 

 

Ut fra dette forbeholdet kan vi som byggherre velge brualternativet uten at dette vil 

medføre klager, da FM ikke kan gi en godkjenning før tidligst i august. Vi kjenner heller 

ikke til om FM vil stille krav om ytterligere utredninger, f.eks. konsekvensutredning av at  

gjennomstrømmingen i sundet vil bli begrenset som følge av at det kun legges kulverter. 

Dette vil ytterligere forsinke endelig avgjørelse og ikke minst bety økte kostnader til 

utredning. 

 

Vi har ennå ikke offentliggjort anbudsprotokoll som følge av usikkerheten omkring 

hvilken løsning som velges. Ut fra de anbud som er mottatt er det fyllingsalternativet som 

kommer lavest ut, men forskjellen mellom laveste anbud på fylling og laveste anbud på bru 

utgjør kr. 330.000,- som er langt mindre enn det som fremkom i utredningen fra 2018. 

 

I og med den usikkerheten man har omkring fyllingsalternativet, både når en tillatelse fra 

FM vil foreligge og mulige krav om ytterligere utredninger, vil en løsning med bru være 

langt bedre når det gjelder sikkerhet for at vi får ferdig en ny forbindelse over til Gjetøya 

før høsten. Ved fyllingsalternativet kan vi faktisk oppleve at vi må avvente til våren før 



forbindelsen kan ferdigstilles pga. at tillattelse fra FM og evt. videre utredninger drar ut i 

tid, samt at bygging på vinteren vil kunne medføre tilleggskostnader som følge av 

værforholdene på seinhøsten og vinteren. 

 

Driftsmessig vil en fylling været rimeligere enn brualternativet, men med den usikkerheten 

omkring krav FM vil kunne stille, ikke minst når det gjelder kulvertstørrelse, har vi ikke 

full oversikt over investeringskostnadene for fyllingsalternativet. Som følge av dette kan vi 

faktisk få en dyrere løsning med fylling, dersom det stilles krav om større kulvert(er). I 

tillegg vil tidsperspektivet også være viktig, da beboere på Gjetøya over flere år har 

innrettet seg etter en bru med svært lav aksellast og dermed hatt dyre løsninger for 

inntransport av nødvendige materialer. 

 

Når det gjelder finansiering av prosjektet så er gjenværende bevilgning til Gjetøy bru på 

kr. 1.525.000,-. Dette er ikke tilstrekkelig til å gjennomføre prosjektet uansett om det vil 

bli ny bru eller gjenfylling. Det kan her dreie seg om en nødvendig tilleggsbevilgning på 

min. 2 mill. I og med at alternativ ikke er valgt må det etter at kontraktforhandlinger er 

gjennomført og før kontrakt signeres legges frem egen sak om fullfinansiering av 

prosjektet. 

 

Med den kunnskap vi nå har omkring saksbehandlingen/godkjenninger og anbudspriser 

tilrår kommunedirektøren at brualternativet velges. Administrasjonen gis fullmakt til å 

inngå forhandlinger med entreprenør for bygging av bru, slik at bygging kan skje i august 

som forutsatt i fremdriftsplanen. 

 

Finansieringsplan legges frem for godkjenning før kontrakt med entreprenør, signeres. 

 

 

 

 

 











 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: T62  

Arkivsaksnr.: 17/3316    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Formannskapet 

Formannskapet 

Formannskapet 

 

VARMESENTRAL SISTRANDA SKOLE  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet godkjenner løsningen med nytt bygg som foreslått og en 

kostnadsøkning på kr. 1 mill inkl. mva i forhold til allerede vedtatt ramme på kr. 15 

mill inkl. mva. 

 

Tillegget finansieres på følgende måte: 

 

 Omdisponering av midler : kr.     800.000,- 

 Momskompensasjon  : kr.     200.000,- 

 Totalt    : kr. 1.000.000,- 

 

2. Plassering av bygning godkjennes som vist i vedlegg 3. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Saksfremlegg og vedtak i FSK, sak 87/20 

2. Budsjett og lønnsomhetsberegning av varmepumpestørrelse utarbeidet av 

Prosjektutvikling Midt-Norge, datert 05.06.2020 

3. Kart og tegninger som viser plassering av varmesentralen 

 

 

Saksopplysninger:  

 

I formannskapet den 31.03.2020 ble valg av løsning og finansiering av ny varmesentral for 

Sistranda sentrum behandlet. Her ble det vedtatt en total ramme for prosjektet på kr. 15 mill 

inkl. mva, men i vedtaket ble tillagt et nytt punkt 5 som følger: 

 

«Plassering av varmeanlegget ønskes tilbake som egen sak, og må ses i en helhet».  

 

Bakgrunnen for dette tillegget var at man ønsket en vurdering av alternativt nytt bygg i stedet 

for å utvide bestående naust som kommunen eier. 



 

Vurdering: 

 

Vi har nå fått tegnet et nytt bygg som vil inneholde to varmepumper, varmeveksler, elkjel og 

annet teknisk utstyr. I tillegg er det avsatt plass til ytterligere en varmepumpe for evt. 

utvidelse av anlegget. Gulvet i det nye bygget ligger på kote 3 for å hindre at stormflo 

kommer inn i bygget, noe som er tilfelle for eksisterende naust og hvor gulvet måtte 

heves/påstøpes. 

 

Det er søkt om dispensasjon for oppføring av det nye bygget, da dette ligger i LNF-området 

og innenfor forbudssonen mot sjøen. Denne dispensasjonen vil bli behandlet i medio juni, da vi 

her venter på Fylkesmannens uttalelse til søknaden. Fylkeskommunen har ingen merknader til 

søknaden. 

 

Det må søkes om igangsettingstillatelse for selve bygget, samt utlegging av kollektorer i sjøen 

med tilhørende ledningsanlegg inn til varmesentralen. Videre må det også gis tillatelse fra 

Trondheim Havn for utlegging av kollektorer i henhold til Havne- og farvannsloven. 

 

Det er ITEK AS som er antatt som leverandør av anlegget etter en forutgående 

anbudskonkurranse. Vi har hatt avklaringsmøte med leverandør for å sikre de riktige 

dimensjoner på anlegget og det er gjort noen få justeringer, i tillegg er det ikke behov for 

utvidelse av trafokapasitet før en evt senere utvidelse med en tredje varmepumpe. 

 

Det anlegget som nå skal bygges vil dekke behovet for varme både til de bygg som er 

tilknyttet dagens varmeanlegg i Sistranda skole, samt en utvidelse av Blått kompetansesenter 

og evt. et nytt svømmeanlegg. 

 

Den totale kostnaden for hele utbyggingen er nå beregnet til kr. 15.750.000,- inkl. mva. I 

tillegg kommer utgifter til prosjektledelse/byggeledelse som antas til kr. 250.000,- inkl. mva. 

Denne økningen i forhold til tidligere finansiering skyldes i hovedsak oppføring av nytt bygg 

som er noe større enn det som tidligere ble planlagt, men det bygges nå for fremtidig utvidelse 

av anlegget. 

 

Det må derfor tilleggsfinansieres kr. 1 mill inkl. mva som finansieres på følgende måte. 

 

 Omdisponering av midler : kr.    800.000,- 

 Momskompensasjon  : kr.    200.000,- 

 Totalt    : kr. 1.000.000,- 

 

 

 

 

 











































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/1238    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

 Omstilling, status 

 Badeland, veien videre 

 Uttian næringsområde, status 

 Eksprop. Nesset, orientering 

 Varmesentral Mausund- drøfting veien videre 

 Andre orienteringer i møtet 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/1237    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: Q32  

Arkivsaksnr.: 20/1254    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

TUNNELREHABILITERING  

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune henstiller og ber Fylkeskommunen om å utarbeide en konkret og 

omfattende konsekvensutredning av gjennomføringen av tunelloppgraderingen. De 

ulike alternativer for gjennomføring med samfunnsmessige og økonomiske 

konsekvenser må belyses, inkludert vurdering av nytt tunnelløp, samt parallelt 

utbedringsarbeid for begge tunnelene. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 
Saksopplysninger:   

 

I henhold til EU’s sikkerhetsforskrift for tunneler er det gjennomført en risikoanalyse for 

Frøyatunnelen. Analysen viser at tunnelen er en risikoutsatt tunnel som har behov for 

omfattende tiltak for å få et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Fylkeskommunen er pålagt å 

utføre tiltakene, hvis så ikke skjer vil konsekvensen være at tunnelen stenges.  

Fylkeskommunen har planlagt å gjennomføre oppgraderingen av tunnelen i perioden juni 2021 

- desember 2022. 

Det er knyttet strenge sikkerhetskrav til slikt arbeid, noe som Fylkeskommunen mener 

medfører behov for å stenge tunnelen for trafikk helt eller delvis gjennom hele døgnet.  Et 

tidlig skissert scenario fra Fylkeskommunens side: Helt nattestengt 12 timer hver dag, 19.00-

07.00, 3-4 gjennomslipp med faste kolonne-tider på dagtid. 

 

Frøya kommune hadde et innledende møte med Trøndelag Fylkeskommune i Trondheim 

06.03.20. Der ble Fylkeskommunens forslag til prosess og tiltak presentert og diskutert. Det 

ble raskt konstatert at også Hitra kommune burde delta i prosessen og Hitra kommune deltok 

i et Skype-møte, der tunnelreabiliteringen ble diskutert og det ble planlagt for et møte med 



næringsaktørene på Frøya og Hitra i mars. Grunnet korona-situasjonen, ble det fysiske møtet 

utsatt og erstattet med et Skype-møte. Skype-møtet med næringsaktørene ble gjennomført 

13.05.20, med rundt 40 detakere. 

 

Fylkeskommunen overtok ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av 

fylkesvegene fra 1. januar 2020. Fylkeskommunen som vei/ tunnel-eier planlegger en 

oppgradering av Frøya- og Hitra tunnelene. 

 

Tunnelene skal oppgraderes hva gjelder sikkerhet, med ny teknologi for overvåking og 

innsatser ved uhell. Vifter skal skiftes ut, bedre lys, bedre brannsikkerhet, nødkommunikasjon 

og styringssystem ved ulykker eller brann. 

 

Fylkeskommunen har gjennomført et forprosjekt og har fått utarbeidet en risikoanalyse. De 

har også presentert en fremdriftsplan som beskriver en anleggsperiode på 1 ½ år, med start 

juni 2021. 

I samarbeid med Frøya Næringsforum og Hitra Næringsforening har vi kartlagt de største 

næringsaktørenes logistikkutfordringer. Dette er diskutert med Fylkeskommunen. Det er også 

diskutert alternative løsninger for å opprettholde en fornuftig trafikkavvikling;  

 

 Beredskap – nødetater - ambulanse, politi, brann 

 Kolonnekjøring/ gjennomslipp gjennom tunnelen – tider på døgnet 

 Kan vi begrense transport? 

 Kan hurtigbåt være et alternativ for persontransport? 

 Ferjeløsning? 

 Ny tunnel? 

 

Det er viktig at næringslivet på Frøya og Hitra beskriver sine behov. Det gjelder all trafikk 

gjennom tunnelene, også den daglige trafikken mellom Hitra og Frøya. Særlig gjelder dette 

trafikk som knytter seg til dagpendling - å komme seg til og fra arbeid. Frøya-tunnelen skal 

oppgraderes først. Siden er det Hitra-tunnelen sin tur. Det betyr at vi må forholde oss til dette 

i rundt 3 år. 

 

I møtet med næringsaktørene, fikk vi flere innspill til prosessen: 

 

 Nattestenging og kolonnekjøring-dag – mye arbeid på natt er ønsket! 

 Ferge uaktuelt 

 Næringslivet er fleksibel bare de vet tidsvinduet 

 Planlegge store operasjoner når det passer for næringslivet (uker/ måneder med lavere 

aktivitet) 

 Alternativ transport/ båt – forsvinnende lite mulighetsrom, minimale effekter 

 Styrt av biologien – slakting og transport 

 

Det ble nedsatt ei arbeidsgruppe/ ressursgruppe med personer fra næringsliv og kommuner:  

 

 Svein Amund Fjeldvær (Lerøy) 

 Olaf Reppe (Mowi) 

 Vidar Hammer (Hitra Betong) 



 Vibeke Knutshaug (EL-Konsult) 

 Simon Søbstad (Salmar) 

 Rune Kvilvang (Bewi Synbra Group) 

 Nils Jørgen Karlsen (rådgiver næring, Frøya kommune) 

 Dag Robert Bjørshol (plan-, brann- og bygningssjef, Hitra kommune) 

 

Saken ble aktualisert i formannskapet i Frøya kommune, der det ble beestemt at også ordfører 

Kristin Strømskag og Billy Fredagsvik burde inngå i gruppa. De deltok også på 

Arbeidsgruppa/ ressursgruppa sitt første møte 10.05 20. 

 

I møtet ble utfordringen videre diskutert. Gruppa bestemte at det skulle gjennomføres en 

spørreundersøkelse, der næringsaktørene på Frøya og Hitra skulle besvare følgende spørsmål: 

 

1. Hvor ligger bedriften? 

2. Innenfor hvilken bransje driver din bedrift virksomhet? 

3. Hvilken stilling i bedriften har du som svarer på spørreskjemaet? 

4. Hvor mange ansatte er det i din bedrift? 

5. Hvor stor trafikk har din virksomhet gjennom Frøya-tunnelen pr. døgn? 

6. Når du kjører, skal du da igjennom begge tunnelene, både Frøyatunnelen og 

Hitratunnelen? 

7. Hvilke tider på døgnet er viktige for din bedrift med tanke på åpen tunnel og rask og 

forutsigbar trafikkavvikling?  

8. Når på året har din bedrift stor/noe mindre/liten trafikk gjennom Frøyatunnelen? 

9. Hvor berørt blir din bedrift av en løsning som den skissert i innledningen til dette 

spørreskjemaet? 

10. Hvordan blir du berørt? 

11. Kan noe av bedriftens kjøring gjennom tunnelen begrenses i noen grad? 

12. Vil din vilje til/mulighet for investeringer påvirkes? 

13. Vil din vilje til/mulighet for investering påvirke underleverandører? 

14. Ytterligere kommentarer knyttet til prosjektet, sett fra et næringslivsståsted? 

 

Det er viktig at de økonomiske konsekvensene for næringslivet blir tydeliggjort. Øyregionen 

spås en positiv utvikling, både mtp befolkningsvekst og verdiskapning i havbruk og tilstøtende 

næringer. Det må hensyntas i prosessen. VI har et 20-års perspektiv. I følge Fylkeskommunen 

kreves omfattende rehabilitering av tunneler hvert 20. år. 

 

I tillegg ble det gjort tydelig at kommunene skal engasjere seg i større grad, med tett politisk 

oppfølging og politisk deltakelse i gruppa. Det ble også opplyst om at Frøya kommune 

avsetter administrative ressurser i arbeidet. 

 

For at gruppa skal kunne gjøre vuderinger av ulike alternativ, må følgende informasjon gjøres 

tilgjengelig fra Fylkeskommunen: 

 

1. Kostnadsoverslag for tunnelrehabiliteringen 

2. Underlag fra forstudier/ analyser som Fylkeskommunen har basert sine vurderinger og 

tiltaksforslag på 



 

Administrasjonen har utfordret Fylkeskommunen på dette og det planlegges et Skype-møte 

med dette som tema. I tillegg ønskes at de samfunnsøkonomiske kostnadene blir vurdert, nye 

trafikkmålinger (ÅDT) må gjennomføres og tidsperspektivet mtp dispensasjonen klarlegges. 

 

Gjennom næringsforeningene, er det gjennomført et møte med transportnæringen i 

øyregionen. Frøya kommune, med ansvar for beredskap, har også invitert til møte med hensyn 

til det. Første møte i den gruppa er fredag 12. juni. Saken ble også tema i skoleutvalgets møte 

uke 24. Fra Skoleutvalget ventes notat fra rektor med utfordringene som Guri Kunna vgs ser, 

både med tanke på lærere og elever. 

 

I dialog med fylkespolitikere i Hovedutvalg for Veg, er det signalisert at det er ønsket en 

formell henvendelse fra kommunene. 
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Møtereferat  
 

Møtetittel: Oppgradering av Frøyatunnelen 

Møtedato: 13.05.20 

Referatdato: 13.05.20 

Møteleder: Eva Solvi 

Referent: Bjørn Erik Andersson 

Vedlegg:  

 
Navn, Organisasjon Tilstede Forfall 
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Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist 

1. Presentasjon av deltakerne og roller Eva Solvi  

2. TRFK presenterer grunnlagsmaterialet inkl. 
alternative gjennomføringsløsninger 

- Gjennomgang av hver sin presentasjon hvor 
materialet baseres på trafikkmengde, 
statistikk, ulike kostnader ifbm 
trafikkavvikling og mulige gjennomføring av 

prosjektet. Erfaringer hentet fra SVV Region 

øst og Region Vest. 
- Kort gjennomgang av viktige punkter fra 

referat etter møte 23.04. 

Bjørn 
Arve/Bjørn 
Erik 

 

3. Kommentarer/Innspill fra Frøya kommune 
- Viktig å etablere et godt samarbeid og 

fleksibilitet mellom vegeier, entreprenør, 
kommuner og næring 

- Ivareta alle berørte i byggetida - næring, 
pendlere, skole-elever etc 

- Legevakt annehver uke Frøya/Hitra. 
Orkanger er nærmeste legevakt på 

kveldstid. 
- Småbedrifter med kundegrunnlag på begge 

sider av tunnelen. 
- Trafikktall og sesongvariasjoner benyttes 

videre i planlegging 
- Avbøtende tiltak – må ivareta fleksibiliteten 

til de som reiser 

- Ventetid, gjennomslipp og køproblematikk 
ved kolonnekjøring 
 

  

4. Kommentarer/innspill fra Hitra kommune 
- Nattestenging og klokkeslett for 

stenging/åpning. Nattestenging vil bli 

krevende, men sannsynligvis noe som må 
jobbes videre med 

  

5. Kommentarer fra næringslivet   
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 Salmar Frøya: 
- Nattestenging og kolonnekjøring 
- Bakgrunn for fremdriftsplanen. Hvilke 

vurderinger ligger bak 
- Konsentrere større arbeidsoperasjoner til 

lengre stengetider for å effektivisere 
arbeidet 

- Lite mulighetsrom for å endre 
transportløsning for laks 

- Første halvår har ofte mindre aktivitet 
- Mer enn 10% av all laks i verden kommer fra 

Hitra/Frøya 
Kommentar fra TRFK, fremdrift: 

- Byggetid er med bakgrunn i 
erfaringsprosjekter og da med nattestenging 
som utgangspunkt, samt kolonnekjøring på 
dagtid 

- Fleksibilitet og kartlegging av tidspunkter 
som gir mest effektiv arbeid vurderes 
fortløpende i prosjektgruppemøter med 

bakgrunn i ulike trafikantbehov 
- Ved f.eks kortere nattestenging vil byggetid 

øke. Hvilke konsekvenser gir det for næring? 
- Oppstillingsplass/areal for ventende trafikk 

ved større stenginger? Økt tidsbruk for å 
lede trafikken gjennom tunnelen. 

- Arbeidsoperasjoner som krever stenging er 

bakgrunn for nattestenging, mens 
kolonnekjøring på dagtid utføres mens det 
pågår annen type arbeid. 

Frøya næringsforum: 
- Flere ønsker å vurdere ferjeløsning. 
- Viktigst med minst mulig stenging og kortest 

mulig anleggsperiode. 
- Frøya har lav beredskap pr.d.d. Næringslivet 

ønsker at ferjesamband kunne vært etablert 
som avbøtende tiltak og fremtidig 
beredskap? 

Hitra næringsforum: 
- Lerøy midt og MOWI er de som blir mest 

berørt. 3-6 emballasjebiler pr. time. 
- Ansatte i vaktordning som bor på begge 

sider av tunnelen. 
MOWI Hitra: 

- Kritisk at emballasje kommer frem på kort 
varsel. Lite lagerkapasitet. 

- Nattestenging beste alternativ, men ønsker 

at arbeidet planlegges med flere operasjoner 

samtidig. Lite ønskelig med 3-4 kolonner pr. 
dag. 

- Stiller spørsmål om det er tenkt tunnel nr. 
2? 

Kommentar fra TRFK: 

- Ny tunnel er ikke vurdert i dette prosjektet 
ettersom bestillingen gjelder oppgradering 
av eksisterende tunnel etter krav i 
tunnelsikkerhetsforskriften 
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- Muligheter for alternativ emballasjefrakt på 
sjø? 

Lerøy Hitra: 
- Emballasjetransport på båt gir utfordringer 

med hygiene og omlasting. 
- Med færre kolonner vil volumet for hver 

kolonne øke. 

- 3-400 stk. pendlere som blir berørt. 

6. Supplerende info fra TRFK: 
- Kartlegge omfanget av arbeidet med 

sprenging og nattestenging 
- Evt. se på fremdrift/faseplaner for å 

intensivere arbeidet 

- Ulikt stengebehov gjennom byggetida 
- Ønsker å redusere behovet for å benytte 

tunnelen til persontransport med bla. 
Shuttlebuss, hurtigbåt osv. 

Jo Bernt 
Brønstad 

 

7. Diskusjon i plenum (punkter som bør bli med videre) 
ATB:  

- Kan vurdere løsning med shuttlebuss, men 
har et komplekst rutetilbud som 
korresponderer med ferje og hurtigbåt. 
Utfordringer med nattestenging og få 
kolonner på dagtid. 

Hitra bygg og anlegg: 
- Har ofte 1-2 betongbiler i timen til 

byggenæringa 
Hitra kommune: 

- Klokkeslett for pendlere 
- Oppstillingsplass Dolmøya mulig å benytte 

- Farlig gods i tunnelen, brannberedskap 
- Uttak for brannvann i tunnelen? Pr.dd 

utføres fylling på vogn i bunn av tunnelen. 
Svar TRFK: 

- Slokkevann er en del av kravene i 
tunnelsikkerhetsforskriften og er en del av 
planleggingen av arbeidsomfanget og 
beredskap i anleggsgjennomføringen. 

Alle  

8. Oppsummering og avslutning 

- Ønsker å ha med 2-3 personer fra 
kommunene samt 2-3 personer fra 
næringslivet inn i ei arbeidsgruppe. 

- Kommunene og næringslivet foreslår 
kandidater til arbeidsgruppe og sender til 
bjoan@trondelagfylke.no  

 

Eva Solvi  
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Møtereferat  
 

Møtetittel: Oppgradering av Frøyatunnelen 

Møtedato: 23.04.20 

Referatdato: 23.04.20 

Møteleder: Jo Bernt Brønstad 

Referent: Bjørn Erik Andersson 

Vedlegg:  

 
Navn, Organisasjon Tilstede Forfall 

Jo Bernt Brønstad, TRFK X  

Ole L. Haugen, Hitra kommune X  

Randi Lundquist, Hitra næringsforening X  

Synnøve Aukan, Hitra kommune X  

Torill Pettersen, Frøya næring X  

Kristin Furunes Strømskag, Frøya kommune X  

Nils Jørgen Karlsen, Frøya kommune X  

Eva Solvi, TRFK X  

Bjørn Erik Andersson, TRFK X  

Bjørn Arve Raanes, TRFK X  

Hallgeir Grøntvedt, TRFK X  

Arild Hamrum-Norheim, TRFK X  

Oddveig Kipperberg, TRFK X  

Henrik Kierulf, TRFK X  

 
 

Punkt Beskrivelse Ansvarlig Frist 

1. Presentasjon av deltakerne Jo Bernt  

2. TRFK presenterer grunnlagsmaterialet inkl. 
alternative gjennomføringsløsninger 

- Gjennomgang av hver sin presentasjon hvor 
materialet baseres på trafikkmengde, 

statistikk, ulike kostnader ifbm 
trafikkavvikling og mulige gjennomføring av 
prosjektet. Erfaringer hentet fra SVV Region 
øst og Region Vest. 
Trafikkmengde målt i uke 34, 2019. 
Trafikktallene oppfattes som representative 

av kommunene. Om mulig kan tallene 
sammenstilles med trafikktallene fra 
nærmeste bomsnitt. 

Bjørn 
Arve/Bjørn 
Erik 

 

3. Kommentarer/Innspill fra Frøya kommune 
- Næringsliv og transportører er vant til arbeid 

langs fv.714. Det særegne for dette 

prosjektet som gir bekymring er lange 
stengeperioder og byggetid. Ønske fra 
næring å få kortest mulig byggetid og viktig 
å få åpnet til forutsigbare tider. 
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- Fleksibilitet ift. anleggsarbeid forventes 
begge veger 

- Positiv til fokuset på 
beredskap/beredskapssamband 

- Viktig å ikke bare fokusere på de store 
aktørene, må også ivareta de mindre 
bedriftene 

 
Spørsmål fra TRFK: Har Frøya drøftet med 
næringsliv om de har muligheter for å benytte 
sjøtransport i større grad?  - Laksetransport på båt 
er i en utprøvningsfase og pr.d.d ikke konkludert 
som en god erstatning.  

 

4. Kommentarer/innspill fra Hitra kommune 
- Viser til stenging etter ulykke i Hitratunnelen 

og viktigheten med stort fokus på sikkerhet 
og beredskapsløsninger 

- Gjør oppmerksom på at trafikktall viser stor 

interntrafikk mellom Hitra-Frøya. Trafikktall 
fra Valslag bør sammenlignes med tall fra 
Frøyatunnelen 

- Ferge vurderes til ikke et godt alternativ. 
Ønsker at dagtrafikk går mest mulig som 
normalt. Hurtigbåt for å supplere/avlaste er 
også noe som bør vurderes 

- Nattestenging vil bli krevende, men 
sannsynligvis noe som må jobbes videre 
med 

  

5. Diskusjon i plenum (punkter som bør bli med videre) 

- Stengetid i tunnelen vs. byggetid? Se 
sammenhengen. 

- Tidspunkter for kolonnekjøring 
- Tidsbruk pr. kolonne t/r – konsekvenser for 

effektiv arbeidstid 
- Synliggjøre konsekvenser ved ulike måter 

for trafikkavvikling, effektene av ventetid, 
ÅDT, osv. - hvordan få flest mulig over fra 
personbil til alternative løsninger?  

- Nødetater/beredskapsløsninger i 
byggeperioden 

- Oppstillingsplass for venting på kolonne 
- Pendlerparkering 
- Shuttlebuss 
- Beredskap ved hendelser i kolonnen 
- Sesongvarierende produksjonstall i 

fiskenæringen – Må utnyttes 
- Sprengning i tunnelen – tilpasse varighet og 

tidspunkt for utførelse. Ikke strekke det mer 
enn nødvendig utover byggetiden 

Alle  

6. Diverse 

- Trafikktelling uke 34 antas å være 
representativ, men tallene bør sammenlignes 
med Valslagbommen for å verifisere 
interntrafikk Hitra-Frøya.  

Alle  
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- Alternativ transport laks - Håper på en 
utprøving av laksetransport via båt i løpet av 
sommeren 

- TRFK stiller spørsmål om beredskap for 
laksenæringen ifbm corona. Hvordan er 

tilgangen på transportører? Har næringen 
vurdert avbøtende tiltak i form av andre 
transportløsninger?  

-  

7. Oppsummering og avslutning 

- Bekymring for konsekvenser en lang 
anleggsperiode vil gi for næringa 

- Gruppering av næringslivet – for videre 
drøftingsmøter ønskes det bred deltakelse 

fra næringen. En evt. refereransegruppe for 
hele prosjektperioden utnevnes senere med 
begrenset antall. Næringslivet er positive og 
innstilt på å stå samlet for en best mulig 
gjennomføring av prosjektet. 

- Oppstillingsplass/parkeingsplass Dolmøy er 
mulig å få til. Hitra kommune er positiv til å 

disponere Dolmøy næringsareal til dette. 
- Oppstillingsplass/parkeringsplass Frøya er 

større utfordring. Kommunen og næringen 
oppfordres til å komme med innspill. 

- Nødetater og ATB kobles på til neste 
drøftingsmøte. 

Jo Bernt  

    

 
 



Oppgradering Frøyatunnelen
Oppgradering iht. tunnelsikkerhetsforskriften

Seksjon investering og fornying
Trondheim 03.03.2020



• Presentasjon av deltakerne

• Frøya kommune

• Litt om TRFK

• Tunneloppgradering – hva er det?

• Utført så langt

• Fremdrift

• Veien videre

Agenda for møtet



• Fra 1. januar 2020 overtok fylkeskommunen ansvaret for
planlegging, bygging og drift og vedlikehold av fylkesvegene,
som Statens vegvesen tidligere har utført på vegne av
fylkeskommunen.

• Ca. 160 medarbeidere fulgte oppgavene med fylkesveg fra
Statens vegvesen over til Trøndelag fylkeskommune

• Trøndelag fylkeskommune er en av landets største vegeiere
med i overkant av 6400 km fylkesveger

Regionreformen – sams vegadministrasjon



Organisering i TRFK



Organisering Avdeling veg



• Oppgraderingsprosjektet handler om sikkerheten i en tunnel. Flere
faktorer påvirker sikkerheten i en tunnel, og mange av disse skal
vurderes og eventuelt utbedres.

• Nyere teknologi gir oss helt nye muligheter til å følge med på hva
som skjer i tunnelene, og gripe inn dersom noe skulle oppstå.

• Oppgraderingsprosjektet skal fornye utstyret der det trengs, og få
på plass mer ensartet utrusting slik at det blir lettere å holde oversikt.

• Hvilket arbeid som skal utføres varierer fra tunnel til tunnel, alt
etter hvor gammel tunnelen er, lengde, trafikkmengde og standard.

Tunneloppgradering – hva er det?



• Utskifting av vifter, for å få bedre ventilasjon og muligheter for å drive ut røyk.

• Bedre brannsikkerhet med nytt slukkeutstyr, nødutganger/evakueringsrom,
nødkommunikasjon med direkte kontakt til Vegtrafikksentralen og nødetater, og
styringssystem som gjør at tunnelene kan stenges ved ulykker eller brann.

• Bedre lys.

• Nye kabler, kabeloppheng og tekniske bygg.

• Bedre sikring mot brann ved å dekke til brennbar vann- og frostsikring (PE-skum)
med betong.

• Flere havarilommer og snu-nisjer.

Tunneloppgradering – ulike tiltak



• Prosjektbestilling fra fylket til SVV

• Tiltaksplan – kartlegging av tilstand og tiltaksbehov

• Forprosjekt

• Risikoanalyse (ekstern)

• Erfaringsoverføring fra sammenlignbare prosjekt

Status arbeid utført i SVV



Konklusjon fra risikoanalyse



Konklusjon fra risikoanalyse



Fremdrift



I Norge har vi strenge regler for arbeidssikring og trafikksikkerhet. Når vi skal utføre arbeid i en tunnel er
det mange hensyn som må ivaretas, men det viktigste er alltid sikkerheten til trafikantene og til de som
arbeider. Det er ikke mulig å slippe trafikk fritt gjennom en tunnel der det pågår arbeid, enten det er på
vegbanen, i fjellet eller på det tekniske anlegget. Det skal være trygg avstand fra de som arbeider til
trafikken.

• Stans i arbeidet ved sprenging
- nattestengt - helt eller delvis, f.eks 1900-0700 (bore /lade frå 20: 00 til 23: 00, sprenge 23: 15,
utlasting og renske salva til 02: 00 og sprute/bolte fram til 05:30)

• - Uforutsette ting kan oppstå - slingringsmonn ift. eventuell kolonnetid

• Kolonnetider
- Faste kolonnetider på dagtid? f.eks 0630, 1100, 1530, 1830

• "Usynlige" farer
- I siste fase av arbeidet vil mye manuelt arbeid foregå i tekniske bygg, skap, trekkekummer og i
høyden. Dette arbeidet kan være vanskelig å oppfatte for trafikanter som kan bli uoppmerksomme.

• Testing
- SAT-test av installasjoner mot VTS, nødetater osv.

Gjen n omføri ng – h vordan gjør vi det?



• HMS og sikkerhet til arbeidere og trafikanter er alltid
viktigst.

• Valg av stengetider, kolonnekjøring, alternative løsninger
i gjennomføringsperioden har stor betydning for HMS og
økonomi i prosjektet.

HMS og økonomi i prosjektet



• Oppsummering

Vegen videre



• Beredskap – stasjonert ambulanse? Ambulansebåt? Helikopter?

• Ferjeløsning? Hurtigbåt?

• Ny tunnel?

• Brukerinvolvering – hvilke kompromiss kan Frøya kommune og
lokalt næringsliv akseptere? Bidrag i prosjektet?

Avklaringer og forventninger, hvilke
muligheter har vi?
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Oppgradering Frøyatunnelen
Oppgradering iht. tunnelsikkerhetsforskriften

Seksjon investering og fornying
Trondheim 03.03.2020



• Litt om TRFK

• Tunneloppgradering – hva er det?

• Status og videre arbeid

• Gjennomføring – hvordan gjør vi det?

• Fremdrift

• Utfordringer

• HMS og økonomi i prosjektet

• Avklaringer og forventninger

Agenda for møtet



• Fra 1. januar 2020 overtok fylkeskommunen ansvaret for
planlegging, bygging og drift og vedlikehold av fylkesvegene,
som Statens vegvesen tidligere har utført på vegne av
fylkeskommunen.

• Ca. 160 medarbeidere fulgte oppgavene med fylkesveg fra
Statens vegvesen over til Trøndelag fylkeskommune

• Trøndelag fylkeskommune er en av landets største vegeiere
med i overkant av 6400 km fylkesveger

• Trøndelag fylkeskommune sin visjon - «Vi skaper historie»

Regionreformen – sams vegadministrasjon



Organisering i TRFK



Organisering Avdeling veg



• Oppgraderingsprosjektet handler om sikkerheten i en tunnel. Flere
faktorer påvirker sikkerheten i en tunnel, og mange av disse skal
vurderes og eventuelt utbedres.

• Nyere teknologi gir oss helt nye muligheter til å følge med på hva
som skjer i tunnelene, og gripe inn dersom noe skulle oppstå.

• Oppgraderingsprosjektet skal fornye utstyret der det trengs, og få
på plass mer ensartet utrusting slik at det blir lettere å holde
oversikt.

• Hvilket arbeid som skal utføres varierer fra tunnel til tunnel, alt
etter hvor gammel tunnelen er, lengde, trafikkmengde og standard.

Tunneloppgradering – hva er det?



• Utskifting av vifter, for å få bedre ventilasjon og muligheter for å drive ut røyk.

• Bedre brannsikkerhet med nytt slukkeutstyr, nødutganger/evakueringsrom,
nødkommunikasjon med direkte kontakt til Vegtrafikksentralen og nødetater, og
styringssystem som gjør at tunnelene kan stenges ved ulykker eller brann.

• Bedre lys.

• Nye kabler, kabeloppheng og tekniske bygg.

• Bedre sikring mot brann ved å dekke til brennbar vann- og frostsikring (PE-skum)
med betong.

• Flere havarilommer og snu-nisjer.

Tunneloppgradering – ulike tiltak



• Prosjektbestilling fra fylket til SVV

• Tiltaksplan – kartlegging av tilstand og tiltaksbehov

• Forprosjekt

• Risikoanalyse (ekstern)

• Erfaringsoverføring fra sammenlignbare prosjekt

Status arbeid utført i SVV



Konklusjon fra risikoanalyse



Konklusjon fra risikoanalyse



I Norge har vi strenge regler for arbeidssikring og trafikksikkerhet. Når vi skal utføre arbeid i en tunnel er
det mange hensyn som må ivaretas, men det viktigste er alltid sikkerheten til trafikantene og til de som
arbeider. Det er ikke mulig å slippe trafikk fritt gjennom en tunnel der det pågår arbeid, enten det er på
vegbanen, i fjellet eller på det tekniske anlegget. Det skal være trygg avstand fra de som arbeider til
trafikken.

• Stans i arbeidet ved sprenging
- nattestengt - helt eller delvis, f.eks 1900-0700 (bore /lade frå 20: 00 til 23: 00, sprenge 23: 15,
utlasting og renske salva til 02: 00 og sprute/bolte fram til 05: 30)

• - Uforutsette ting kan oppstå - slingringsmonn ift. eventuell kolonnetid

• Kolonnetider
- Faste kolonnetider på dagtid? f.eks 0630, 1100, 1530, 1830

• "Usynlige" farer
- I siste fase av arbeidet vil mye manuelt arbeid foregå i tekniske bygg, skap, trekkekummer og i
høyden. Dette arbeidet kan være vanskelig å oppfatte for trafikanter som kan bli uoppmerksomme.

• Testing
- SAT-test av installasjoner mot VTS, nødetater osv.

Gjen n om førin g – h vordan gjør vi det?



Fremdrift



• Fremkommelighet og fremdrift
- Som vegeier har vi ansvar for både fremkommelighet og fremdrift.
Trafikken skal fram, men arbeidet må heller ikke bli så hindret at det drar
ut i tid – det gagner ingen. Alle løsninger vil bli et kompromiss mellom
ulike hensyn.

• Planlegging, koordinering og kommunikasjon
- Samtidig som vi skal utføre det store arbeidet med å ruste opp tunneler
trenger vegene våre vanlig vedlikehold: brøyting, ny asfalt, vegmerking,
osv. Ofte er det nødvendig å stenge vegen helt eller delvis også for denne
typen arbeid, som blir utført av drift- og vedlikeholdsentreprenører. Alt
arbeidet som skal skje samtidig stiller høye krav til planlegging,
koordinering og kommunikasjon mellom ulike aktører. Vi skal sikre
fremkommelighet og fremdrift og ta høyde for endringer og uventet
hendelser. Dette er en stor oppgave, som vi jobber med kontinuerlig. Noen
ganger lykkes vi bedre enn andre.

•

Utfordringer



• De fleste steder fins det ikke omkjøring, og da må trafikk og arbeid samhandle.
Mange ulike trafikanter skal gjennom tunnelene hver dag: pendlere, drosjer,
langtransport, rutebusser, ambulanser, brannbiler, hyttebeboere, dyretransport,
hjemmehjelp, barnehagelevering, helgeturgjengere osv. Alle har ulike behov og
ulike muligheter til å tilpasse seg.

• Mens trafikanter gjerne skulle hatt kolonner så ofte som mulig kan trafikk
gjennom anleggsområdet være en stor utfordring for de som skal utføre arbeid.
Noe arbeid, f.eks fra lift, stenger vegbanen helt og må derfor avbrytes fullstendig
når ei kolonne skal gjennom tunnelen. Det kan gå vekk mye tid i å pakke sammen
og starte opp igjen ulike prosesser. Dette gir økte kostnader!

• Før biler slippes gjennom et anleggsområde må verktøy og maskiner ryddes unna,
utstyr og løst fjell sikres, og arbeidsfolk komme seg ut av vegen. Ved sprenging
må hele tunnelen stenges og trafikken kan ikke settes i gang før løsmassene er
transportert vekk, og tunnelhengen og -veggene er forsvarlig sikra.

Utfordringer - trafikkavvikling



• HMS og sikkerhet til arbeidere og trafikanter er alltid
viktigst.

• Valg av stengetider, kolonnekjøring, alternative løsninger
i gjennomføringsperioden har stor betydning for HMS og
økonomi i prosjektet.

HMS og økonomi i prosjektet



• Beredskap – stasjonert ambulanse? Ambulansebåt? Helikopter?

• Ferjeløsning? Hurtigbåt?

• Ny tunnel?

• Brukerinvolvering – hvilke kompromiss kan Frøya kommune og
lokalt næringsliv akseptere? Bidrag i prosjektet?

Avklaringer og forventninger, hvilke
muligheter har vi?
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Orientering ang Frøyatunellen

HU-Veg 20.11.19

Bjørn-Arve Raanes



Rehabilitering Frøyatunellen



Fakta om Frøyatunellen



Trafikkmengde Frøyatunellen



• Ikrafttredelse 1.1.2015

• Virkeområde er tunneler som er i bruk, under bygging eller på prosjekteringsstadiet:

– Over 500 m

– ÅDT (årsdøgntrafikk) på 300 eller mer

• Formålet med forskriften er å sikre laveste tillatte sikkerhetsnivå for trafikanter i tunneler

ved krav til å forebygge kritiske hendelser som kan sette menneskeliv, miljøet og

tunnelanlegg i fare og til å sørge for vern i tilfelle av ulykker

• Risikovurdering av tunell skal gjennomføres av tredjepart som grunnlag for tiltak, må

godkjennes av VD

Underlagt Tunellsikkerhetsforskriften



• Etablering og tilstand på tunnelens nødstasjoner, både nye og
oppgradering av gamle.

• Lysforhold i tunneler

• Evakueringslys

• Evakueringsskilt

• Kompenserende tiltak for ikke utførte strukturelle endringer

• Brannventilasjon

• Øvrige forskrifter (brann og elektro)

Tunnelsikkerhetsforskriften omhandler forhold som:



Alternativer til trafikkavvikling i
anleggsperiode

1 Gjennomslipp av trafikk i anleggsperioden

2 Ferge

3 Avlasting med hurtigbåt



E sti m at for al tern ati ver
Alternativer Usikkerhet Estimat (1 år)

1 Gjennomslipp i
anleggsperioden

• Hvor stor innvirkning gir trafikken på fremdriften av
anleggsarbeidet

• Hvor mye struper kolonnekjøring trafikkflyten
• Hvilke stengeperioder er praktisk mulig å

gjennomføre
• Hvor stor trafikkavvikling

18 mill. NOK

2 Ferge • Hvor er de mest hensiktsmessige stedene å
anlegge nye fergekaier

• Hvor stor kapasitet må man ha på sambandet
• Usikkert rundt hvor mye må bygges i rundt for å

kunne opprette et dekkende fergetilbud
• Kan det benyttes i beredskapssammenheng

senere?

100 –140 mill. NOK

3 Avlastning med hurtigbåt • Hvor stor effekt gir det i forhold nødvendig
reduksjon i biltrafikken

• Hva kreves av p-plasser og korresponderende
forbindelser

• Ikke et selvstendig alternativ.

26 mill. NOK



• Kapasitet vil ha stor innvirkning på lokalsamfunnet

• Ikke realistisk med ferge eller hurtigbåt innenfor de
gjeldende økonomiske rammene

• Dialogkonferanse med anleggsnæringen under
planlegging

• Mål: finne gode og innovative løsninger som gir best mulig
trafikkavvikling innenfor gjeldende økonomiske rammer

Trafikkavvikling i anleggsperioden



• Nye estimater for kostnader for rehabilitering og
tunellforskriften vil bli presentert når de foreligger

• Ut i fra erfaringstall fra M&R kan det se ut til at tidligere
anslag ligger en del under det som kan forventes

• Trafikkavvikling er en stor usikkerhet og er en
kostnadsdriver i et slikt prosjekt

Kostnader



• Dialog med kommune og næringsliv

• Hvordan løse trafikkavvikling

• Hvordan kan kommunen bidra

• Ønsker næringslivet å bidra

Kommune og næringsliv



• Undersjøiske tuneller har store kostnader også etter
ferdigstillelse.

• Kan påberegne rehabilitering ca hvert 20 år?

• Langvarig anleggsperiode ved rehabilitering (1 – 2 år)
• Redusert trafikkavvikling (kostnad)
• Kan få store innvirkninger for næringsliv og lokalsamfunn

• Sikre infrastruktur til beredskapssamband

• Kostnader for opprettholdelse av beredskapssamband bør
legges inn i prosjektene, også nye

• Frøyatunellprosjektet kan bli en mal for framtidige prosjekt

Oppsummering
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