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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.09.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 04.09.18 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 04.09.18 
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/ Kommunestyret  

 

BUDSJETTJUSTERING NR 1 - 2018  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre foretar følgende budsjettjusteringer: 

Ansvar     Oppr. budsjett Justert 

budsjett 

Økn/red 

1105 11900 Leie av lokaler 0 140 000 140 000 

1105 16300 Husleieinntekter 0 1 800 000 1 800 000 

5100 11900 Leie av lokaler 140 000 0 - 140 000 

5100 16300 Husleieinntekter 5 730 000 3 930 000 - 1 800 000 

            

5200 19510 Bruk av bundne driftsfond - 6 000 000 - 3 900 000 2 100 000 

            

2100 10200 Vikarlønn u/refusjon 0 29 600 29 600 

2200 10200 Vikarlønn u/refusjon 0 17 200 17 200 

2300 10200 Vikarlønn u/refusjon 0 110 500 110 500 

2400 10200 Vikarlønn u/refusjon 0 43 000 43 000 

2500 10200 Vikarlønn u/refusjon 0 293 000 293 000 

2600 10200 Vikarlønn u/refusjon 0 6 700 6 700 

1100 10520 Lønn prosjekter 1 225 918 725 918 - 500 000 

            

1100 11150 Matvarer (skolefrukt) 212 000 0 212 000 

3404 11150 Matvarer (skolefrukt) 369 000 581 000 - 212 000 

            

1101 283 Lånerenter 1 529 889 0 - 1 529 889 

1101 283 Renteinntekter på 

formidlingslån 

- 1 529 889 0 1 529 889 

9000 283 Lånerenter 0 1 529 889 1 529 889 

9000 283 Renteinntekter på 

formidlingslån 

0 - 1 529 889 - 1 529 889 

    SUM 1 676 918 3 776 918 2 100 000 

            

 

 

Vedlegg: 

 

Budsjettjusteringsskjema - Budsjettjustering nr 1 2018 
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Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med gjennomgang av regnskapet for 1.halvår er det identifisert flere områder som må 

budsjettjusteres mellom rammeområdene. I henhold til økonomireglementet kan dette kun gjøres av 

kommunestyret. 

 

Vurdering: 

Ansvar 1105 – Boligkontoret og 5100 Teknisk: 

Som en følge av en endring i budsjettet for 2018, ble ansvaret for boliger der kommunen ikke driver 

tjenesteproduksjon flyttet fra Teknisk til ansvar 1105 boligkontoret. Leieinntektene fra dette blir nå ført på 

boligkontoret, mens inntektskravet ligger igjen på teknisk. Rådmannen foreslår å flytte inntektskravet fra 

Teknisk til ansvar 1105 boligkontoret der inntektene registreres, totalt kr 1 940 000. 

 

Ansvar 5200 VAR områder 

Ansvaret 5200 VAR-områder er budsjettert med et overskudd på 2,1 millioner kr for 2018. Dette er som en 

følge av at det er budsjettert med en inntekt fra bundne driftsfond som medfører at området har 2,1 millioner 

mindre budsjetterte utgifter enn budsjetterte inntekter. Frøya kommune har som praksis at VAR-områder skal 

gå i balanse regnskapsmessig ved årsavslutningen. Dette budsjettet vil da medføre et avvik når året er ferdig. 

Rådmannen foreslår derfor at budsjettet justeres i tråd med gjeldende praksis, og at det budsjetterte uttaket fra 

bundne driftsfond senkes med 2,1 millioner kr. 

 

Oppvekst – Fordeling av vikarmidler 

I forbindelse med budsjettet for 2018 ble det avsatt 500 000 kr til vikarmidler til oppvekst. Denne 

budsjettposten ble lagt til rådmannen i påvente av fordeling til virksomhetene for rammen. Denne er nå klar og 

rådmannen foreslår en endring i budsjettet i tråd med tabellen ovenfor. 

 

Ansvar 1100 Rådmann og 3404 Institusjonskjøkken 

Budsjettet for skolefrukt ble for 2018 lagt under rådmannen, men administreres og betales fra ansvar 3404 

institusjonskjøkken. Rådmannen foreslår å flytte budsjettet i tråd med dette. 

 

Ansvar 1101 Økonomi og 9000 Finans 

I forbindelse med årsavslutningen for 2017 kom revisor med en anbefaling, at budsjettet for Startlån bør 

behandles sammen med øvrig lånefinansiering. Frøya kommune budsjetterer dette i dag over rådmannens 

ramme, og foreslår å flytte budsjettet i tråd med revisors anbefaling til Finans der det øvrige finans- inntekter 

og utgifter kommer. 

 

Vurdering 

Denne saken omhandler intern flytting mellom rammeområdene og budsjettert bruk av bundne driftsfond og 

berør således ikke «bunnlinja». 
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/ Kommunestyret  

 

REFUSJON FOR RESSURSKREVENDE BRUKERE 2017  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre dekker inn avviket i forbindelse med refusjon for ressurskrevende brukere 2017 

fra disposisjonsfondet med kr 8 972 000. 

 

Saldo på disponibelt disposisjonsfondet er pr 14.08.18 kr 19 087 164,22 

 

 

Vedlegg: 

 

Revisjonsberetningen 

Brev nr 1 fra revisor 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med revidering av regnskapet for 2017, kom revisor med en bemerkning i revisjonsberetningen. 

Dette gjaldt refusjon for ressurskrevende brukere. Frøya kommune budsjetterte med 18,5 millioner kr for 2017, 

mens revisors gjennomgang av refusjonsordningen viser at kommunen vil få 9,528 millioner kr. Dette ble i det 

leverte regnskapet bokført som en fordring (tilgodehavende) til staten. Kommunen har i sommer mottatt denne 

refusjonen, og det er oppstått et avvik på kr 8,972 millioner kr. 

 

Vurdering: 

 

I forbindelse refusjon av ressurskrevende brukere for 2017 er nå denne mottatt og kommunen har et avvik på 

8,972 millioner kr på ansvar 3505 Fellesadm funksjonshemmede i virksomheten Bolig, aktivitet og 

miljøtjenesten (BAM). Rådmannen anbefaler at dette blir finansiert fra disposisjonsfondet. 
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FINANSIERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken ettersendes. 
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ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

Møtet lukkes etter kl § 31.5  

 

Orientering referat fra møte med grunneiere for Skarpneset industriområde. 
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RÅDMANNS ORIENTERING  
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INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL ØYREKKA KRETS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

kommuneplanens arealdel.  

 

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

formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag. 

 

 

Vedlegg: 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse Øyrekka krets  

Oversiktstabell innstilling Øyrekka krets  

Kart alle innkomne innspill  

Kart innstilling med gjeldende arealplan  

Innkomne innspill Øyrekka krets 

Referat fra møter med Frøya/Hitra fiskarlag 

 

Saksopplysninger:   

 

Innledning  

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

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

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

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

 

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

for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende kommunestyreperiode. 

 

Planprogram  

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

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

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

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

 

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

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

planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017. 

 

Prosess  

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

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

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

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

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert informasjon om prosessen 

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

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

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

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

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

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

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

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

 

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

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

arealbruk m.m.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse  

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

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

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

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

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

vurderes.  

 

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

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

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

analysen vil følge konsekvensutredningen og oppdateres underveis i rulleringen.  

 

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

Konsekvensutredning og ROS-analyse. 

 

Vurdering 

Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene. 

 

Boligbygging 

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

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

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

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

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

 

Fritidsboliger  

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

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

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

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

 

Småbåthavner og naust  

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

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

utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

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

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

havneformål.  

 

Øyrekka  

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

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

for fastboende og besøkende. 

 

Sjøareal 

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

havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter mellom fiskerinæringen og 

havbruksnæringen om bruk av sjøareal bør avklares i planarbeidet. 

 

Kulturarv 

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

kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. 

 

Trafikksikkerhet 

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

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

utbyggingsområder. 

 

Folkehelse  

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

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

og bedre befolkningens helse.  

 

Arealreserver  

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

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

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

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

andre attraktive områder.  

 

Fortetting  

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

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

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

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

reduserer potensielle konflikter mellom ulike interesser. 

 

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

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

  

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

danner sammen grunnlaget for innstillingen til innkomne innspill.  

 

Annet  

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: Flere av innspillene omfattes av gjeldende 

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

 

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

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

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

analyse, samt bemerket i oversiktstabellen. 

 

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

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

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

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

kommunestyre i tråd med planprogram.  

 

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

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

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

 

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

sammenholdt med gjeldende plan. 

 

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

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

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

innspillet ligger på, samt eventuell kort kommentar.  

 

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

 

Forhold til overordna planverk: 

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

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

kommuneplanens arealdel.  

 

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

formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse Dyrøy krets  

Oversiktstabell innstilling Dyrøy krets  

Kart alle innkomne innspill  

Kart innstilling med gjeldende arealplan  

Innkomne innspill Dyrøy krets 

 

Saksopplysninger:   

 

Innledning  

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

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

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

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

 

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

for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende kommunestyreperiode.  

 

Planprogram  

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

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

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

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

 

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

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

planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017. 

 

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

2018-31.05.2018.  

 

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

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

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

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert informasjon 

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

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

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

møter.  

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

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

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

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

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

 

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

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

på planbestemmelser, arealbruk m.m.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse  

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

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

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

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

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

virkningene av endringene vurderes.  

 

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

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

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

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

i rulleringen.  

 

 

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

dokumentet Konsekvensutredning og ROS-analyse. 
 

Vurdering  

Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene.  

 

Boligbygging  

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

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

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

Nordskag og Dyrøya. Øvrige områder søkes lagt i tilknytning til allerede utbygde arealer i 
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grendene i kommunen. Frøyas fortrinn med nærhet til sjø, samt havutsikt, vil vektlegges når 

det åpnes for nye utbyggingsområder.  

 

Fritidsboliger  

Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. Kommunen 

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

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

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

for grendene.  

 

Småbåthavner og naust  

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

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

eksisterende og nye utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

Næringsareal  

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

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

mulighet for arealer til havneformål. 

 

Øyrekka  

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

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

av arealene, både for fastboende og besøkende.  

 

Sjøareal  

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

fiskerinæringen, havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter mellom 

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

 

Kulturarv  

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

å ivareta kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.  

 

Trafikksikkerhet  

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

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

utbyggingsområder. 

 

Folkehelse  

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

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

arealformål for å ivareta og bedre befolkningens helse.  

 

Arealreserver  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tilstrebe en arealbruk som reduserer potensielle konflikter mellom ulike interesser.  

 

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

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

 

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

føringer danner sammen grunnlaget for innstillingen til innkomne innspill.  

 

Annet  

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: Flere av innspillene omfattes av gjeldende 

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

reguleringsendring.  

 

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

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

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

Konsekvensutredning og ROS-analyse, samt bemerket i oversiktstabellen. 
 

Vurdering: 

 

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

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

Innstillingene fra formannskapet vil sammen danne utgangspunkt for utarbeidelse av høringsforslag 

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

og kommunestyre i tråd med planprogram.  

 

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

 

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

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

 

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

innspill sammenholdt med gjeldende plan.  

 

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

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

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

vurderingen av innspillet ligger på, samt eventuell kort kommentar.  

 

Alle innspill er i sin helhet vedlagt. 
 

Forhold til overordna planverk: 

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

arealdel. 
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.09.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 04.09.18 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 04.09.18 
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BUDSJETTJUSTERING NR 1 - 2018  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre foretar følgende budsjettjusteringer: 

Ansvar     Oppr. budsjett Justert 

budsjett 

Økn/red 

1105 11900 Leie av lokaler 0 140 000 140 000 

1105 16300 Husleieinntekter 0 1 800 000 1 800 000 

5100 11900 Leie av lokaler 140 000 0 - 140 000 

5100 16300 Husleieinntekter 5 730 000 3 930 000 - 1 800 000 

            

5200 19510 Bruk av bundne driftsfond - 6 000 000 - 3 900 000 2 100 000 

            

2100 10200 Vikarlønn u/refusjon 0 29 600 29 600 

2200 10200 Vikarlønn u/refusjon 0 17 200 17 200 

2300 10200 Vikarlønn u/refusjon 0 110 500 110 500 

2400 10200 Vikarlønn u/refusjon 0 43 000 43 000 

2500 10200 Vikarlønn u/refusjon 0 293 000 293 000 

2600 10200 Vikarlønn u/refusjon 0 6 700 6 700 

1100 10520 Lønn prosjekter 1 225 918 725 918 - 500 000 

            

1100 11150 Matvarer (skolefrukt) 212 000 0 212 000 

3404 11150 Matvarer (skolefrukt) 369 000 581 000 - 212 000 

            

1101 283 Lånerenter 1 529 889 0 - 1 529 889 

1101 283 Renteinntekter på 

formidlingslån 

- 1 529 889 0 1 529 889 

9000 283 Lånerenter 0 1 529 889 1 529 889 

9000 283 Renteinntekter på 

formidlingslån 

0 - 1 529 889 - 1 529 889 

    SUM 1 676 918 3 776 918 2 100 000 

            

 

 

Vedlegg: 

 

Budsjettjusteringsskjema - Budsjettjustering nr 1 2018 
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Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med gjennomgang av regnskapet for 1.halvår er det identifisert flere områder som må 

budsjettjusteres mellom rammeområdene. I henhold til økonomireglementet kan dette kun gjøres av 

kommunestyret. 

 

Vurdering: 

 

Ansvar 1105 – Boligkontoret og 5100 Teknisk: 

Som en følge av en endring i budsjettet for 2018, ble ansvaret for boliger der kommunen ikke driver 

tjenesteproduksjon flyttet fra Teknisk til ansvar 1105 boligkontoret. Leieinntektene fra dette blir nå ført på 

boligkontoret, mens inntektskravet ligger igjen på teknisk. Rådmannen foreslår å flytte inntektskravet fra 

Teknisk til ansvar 1105 boligkontoret der inntektene registreres, totalt kr 1 940 000. 

 

Ansvar 5200 VAR områder 

Ansvaret 5200 VAR-områder er budsjettert med et overskudd på 2,1 millioner kr for 2018. Dette er som en 

følge av at det er budsjettert med en inntekt fra bundne driftsfond som medfører at området har 2,1 millioner 

mindre budsjetterte utgifter enn budsjetterte inntekter. Frøya kommune har som praksis at VAR-områder skal 

gå i balanse regnskapsmessig ved årsavslutningen. Dette budsjettet vil da medføre et avvik når året er ferdig. 

Rådmannen foreslår derfor at budsjettet justeres i tråd med gjeldende praksis, og at det budsjetterte uttaket fra 

bundne driftsfond senkes med 2,1 millioner kr. 

 

Oppvekst – Fordeling av vikarmidler 

I forbindelse med budsjettet for 2018 ble det avsatt 500 000 kr til vikarmidler til oppvekst. Denne 

budsjettposten ble lagt til rådmannen i påvente av fordeling til virksomhetene for rammen. Denne er nå klar og 

rådmannen foreslår en endring i budsjettet i tråd med tabellen ovenfor. 

 

Ansvar 1100 Rådmann og 3404 Institusjonskjøkken 

Budsjettet for skolefrukt ble for 2018 lagt under rådmannen, men administreres og betales fra ansvar 3404 

institusjonskjøkken. Rådmannen foreslår å flytte budsjettet i tråd med dette. 

 

Ansvar 1101 Økonomi og 9000 Finans 

I forbindelse med årsavslutningen for 2017 kom revisor med en anbefaling, at budsjettet for Startlån bør 

behandles sammen med øvrig lånefinansiering. Frøya kommune budsjetterer dette i dag over rådmannens 

ramme, og foreslår å flytte budsjettet i tråd med revisors anbefaling til Finans der det øvrige finans- inntekter 

og utgifter kommer. 

 

Vurdering 

Denne saken omhandler intern flytting mellom rammeområdene og budsjettert bruk av bundne driftsfond og 

berør således ikke «bunnlinja». 
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/ Kommunestyret  

 

REFUSJON FOR RESSURSKREVENDE BRUKERE 2017  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre dekker inn avviket i forbindelse med refusjon for ressurskrevende brukere 2017 

fra disposisjonsfondet med kr 8 972 000. 

 

Saldo på disponibelt disposisjonsfondet er pr 14.08.18 kr 19 087 164,22 

 

 

Vedlegg: 

 

Revisjonsberetningen 

Brev nr 1 fra revisor 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med revidering av regnskapet for 2017, kom revisor med en bemerkning i revisjonsberetningen. 

Dette gjaldt refusjon for ressurskrevende brukere. Frøya kommune budsjetterte med 18,5 millioner kr for 2017, 

mens revisors gjennomgang av refusjonsordningen viser at kommunen vil få 9,528 millioner kr. Dette ble i det 

leverte regnskapet bokført som en fordring (tilgodehavende) til staten. Kommunen har i sommer mottatt denne 

refusjonen, og det er oppstått et avvik på kr 8,972 millioner kr. 

 

Vurdering: 

 

I forbindelse refusjon av ressurskrevende brukere for 2017 er nå denne mottatt og kommunen har et avvik på 

8,972 millioner kr på ansvar 3505 Fellesadm funksjonshemmede i virksomheten Bolig, aktivitet og 

miljøtjenesten (BAM). Rådmannen anbefaler at dette blir finansiert fra disposisjonsfondet. 
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DIGITALISERING/ INNFØRING AV DIGITALE HJELPEMIDLER I GRUNNSKOLEN - 

FINANSIERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet i Frøya kommune vedtar at finansieringen av digitale hjelpemidler i grunnskolen vedtatt 

i KST sak 142/17 overføres fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet som en følge av at anskaffelsen i 

all hovedsak er knyttet til en leasingavtale med tre års varighet. Anskaffelsens totalkostnad er Kr 

2.772.979 eks mva.  

 

Kostnaden for 1. år - regnet fra høst 2018 er kr 1.387.657. De påløpende år er kostanden beregnet til kr 

Kr 692.657 per år fram til høst 2021.  

 

Kostnaden med denne anskaffelsen, både inneværende år og til avtalens utløp høsten 2021 vedtas 

finansiert over disposisjonsfondet. Saldo disposisjonsfodet er per 06.09.2018 på kr 18.238.418.  

 

 

 

Saksopplysninger:   

Bakgrunn  

Frøya kommune har vedtatt at alle elever i kommunen skal ha hver sin digitale enhet i løpet av 2018. Dette ble 

vedtatt i forbindelse med KST sak 142/17, og vedtaket lyder som følger: 

«Innføring av digitale hjelpemidler til alle grunnskoleelever iverksettes i løpet av 2018. Det er 

allerede avsatt kr. 500.000,- til innkjøp av elev-PCer i investeringsbudsjettet. Det avsettes i tillegg kr. 

1.076.000,- til formålet i 2018. Midlene tas fra driftsfond IKT. Det legges en plan for rullering 

fremover.» 

Målsetning 

Kommunen har lesing som hovedsatsingsområde. Det er derfor naturlig å se digitaliseringen i sammenheng 

med dette. 

Hovedmålsetning for satsingen skal være: 

- Å heve elevenes lese- og skrivekompetanse. 

- Gi alle elever en inkluderende og godt tilpasset opplæring.  
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- Bidra til at Frøya kommune når hovedmålene i den nasjonale digitaliseringsstrategien for 

grunnopplæringen 2017–20211: 

o Elevene skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes 

i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. 

o IKT skal utnyttes godt i organiseringen og gjennomføringen av opplæringen for å øke 

elevenes læringsutbytte. 

 

 

Etter anbefaling fra andre kommuner som har innført og implementert digitale hjelpemidler i skolen har vi 

splittet anbudsprosessen i tre separate innkjøp: 

1. Innkjøp av opplæring av pedagogisk bruk av nettbrett 

2. Driftsavtale for nettbrettene 

3. Leasing av nettbrettene med mer. 

Oppsplitting er fornuftig fordi man har større frihet til å velge den aktøren som utmerker seg for hvert av 

innkjøpene. Man oppnår dessuten bedre konkurranse for hvert innkjøp. I tillegg vil det være nødvendig å ha 

ulik vekting av tildelingskriterier for de ulike innkjøpene. Nr 3 vil for eksempel ha større fokus på pris.  

Status 

1. Innkjøp av opplæring av pedagogisk bruk av nettbrett er gjennomført.  

Følgende leverandører ble invitert til å levere tilbud: 
1. Rikt AS  
2. ATEA  
3. Kreasjon AS 

Det var kun Rikt as og Atea as som ga tilbud. 

 

Begrunnelse for tildelingen:  

 

En samlet vurdering fører til at Rikts AS tilbud anses som det beste av de innkomne tilbud:  

 Best på dagspris for instruktører, og oppgir priser for bruk av personell med ulik grad av ekspertise og 

erfaring.  

 Har et tydelig løsningsforslag, som er godt tilpasset vårt etterspurte behov og vår skolestruktur.  

 Har kapasitet til å levere, og har en god oversikt over hvilket personell som inngår i leveransen.  

 Et rikholdig utvalg opsjoner til avtalen.  

 Et godt og grundig beskrevet tilbudsdokumentet, som er sammenfallende med våre behov.  

En viktig premiss i opplæringen er knyttet til kompetansemålene i lærerplanen som bestående av tre 

komponenter; kunnskap, ferdighet og holdning. Kompetansemålene er ofte kombinerte med både ferdighet og 

                                                        

1 Kunnskapsdepartementet: «Framtid, fornyelse og digitalisering: Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 

2017–2021» 

https://www.regjeringen.no/contentassets/dc02a65c18a7464db394766247e5f5fc/kd_framtid_fornyelse_digitalis

ering_nett.pdf  
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kunnskap, og det er ofte komplekse mål som skal nås gjennom opplæringen. På det vedlagte bilde under 

presenteres Rikts forståelse for kompetansebegrepet, hvor utvikling av kompetanse visualiseres. 

 
 
 

 

 

Rikt AS ble valgt som leverandør. 

 
 

2. Leasing av nettbrett med tilhørende utstyr  

 

Anbudsbeskrivelsen 

 

Frøya kommune skal lease 620 mobile enheter med touchskjerm og lav vekt (også kalt læringsbrett/nettbrett) til 

elever i grunnskolen. Læringsbrettene skal fremme økt læring og motivasjon blant elevene. Anskaffelsen 

omfatter også ekstrautstyr til læringsbrettene. Dette er nærmere beskrevet i kravspesifikasjonen. 

 

Tjenester knyttet til administrasjon og sentral styring av læringsbrettenes bruk og innstilling, samt opplæring 

av lærere i bruken av læringsbrett i undervisningssammenheng, er ikke en del av denne anbudskonkurransen. 

Overordnet krever kommunen at leveransen utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og 

andre myndighetskrav, og som et minimum at leveransen gjennomføres i samsvar med de krav til kompetanse, 

nøyaktighet og faglig dyktighet som er vanlig i bransjen. 

 

 

Anbudsprosessen er gjennomført i regi av Mercell. Dette er et firma som bistår kommuner og Stat ifb med 

innkjøp av blant annet IKT-utstyr.  

 

På grunn av anbudets estimerte størrelse måtte anbudsinvitasjonen lyses ut i EUS-områder og EU. Det var i alt 

10 firma som meldte interesse - 3 leverte tilbud innen tidsfristen.  Følgende leverte firma levert tilbud: 

Eplehuset AS, Telenor Ucom ASog Atea AS. 
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Oppsummert anbudsevaluering 

 

Frøya kommune mottok totalt 3 tilbud 

Tilbydere Vektet poeng Gyldig 
tilbud 

Atea AS 1 Ja 

Eplehuset Norge AS 2 Ja 

Telenor Ucom AS 3 Ja 
 

Begrunnelse for tildelingen 

Oppdragsgiver vil her gi en redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper og fordeler i samsvar med 

konkurransens tildelingskriterier. 

 

Tildelingskriteriene  

Tilbudene scores forholdsmessig, hvor det beste tilbudet oppnår 10 poeng for hvert 

tildelingskriterium, som deretter blir vektet.  

  

Tildelingskriterier Vekt Dokumentasjonskrav 

Totalkostnad  

Under dette kriteriet vurderes tilbudt 

kostnad for leasing av 620 læringsbrett 

over tre år 

40 % 

 Ferdig utfylt prisskjema i leasingavtalen 

bilag 5 

Kvalitet 

- Grad av oppfyllelse av B-krav, 

samt eventuell oppfyllelse av ME-

krav utover minimum. 

 

40 % 

 Tilbyders svar på kravspesifikasjon, jf. 

leasingsavtalen bilag 2. 

Leveringstid  
20 % 

 Tilbudt leveringstid, jf. leasingavtalen 

bilag 3. 

 

 

Totalkostnad 40 % 

 

Tilbydere Poeng Totalpris over 3 år NOK eks.mva 

Atea AS 4 Kr 1.717.970,- 

Eplehuset Norge AS 3,45 Kr 1.894.334,80 

Telenor Ucom AS 2,86 Kr 2.117.048,- 
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Kvalitet - 40 % 

 

Når det gjelder kvalitet og omfang av tilbudte tilleggsutstyr er det ingen vesentlig forskjeller.  

 

Følgende poeng ble gitt på dette kriteriet: 

  

Tilbydere Poeng 

Atea AS 10 

Eplehuset Norge AS 10 

Telenor Ucom AS 10 

    

 

 

Leveringstid - 20 % 

 

Alle tilbyderen leverer ihht kravet i anbudsdokumentene – dvs 8. oktober 2018  

 

Følgende poeng ble gitt på dette kriteriet: 

  

Tilbydere Poeng 

Atea AS 10 

Eplehuset Norge AS 10 

Telenor Ucom AS 10 

    

 

 

Samlet ble resultatet med vektet poeng: 

Tilbydere Vektet poeng 

Atea AS 10 

Eplehuset Norge AS 9,45 

Telenor Ucom AS 8,86 

    
 

 

Etter ovennevnte evaluering tildeles kontrakt til Atea 

 

3. Driftsavtale for nettbrettene  

Utlysningen av dette anbudet er ikke foretatt. Dette i påvente av endelig tildeling av leasing kontrakten - 

læringsbrett/nettbrett.   

 

 

Beskrivelse av anskaffelsen og kravspesifikasjon 
 
I forbindelse med bruken av Ipad i kommunens grunnskoler fra og med skoleåret 2018/19, ønsker 
kommunen å engasjere en leverandører som skal stå for den tekniske driften av Ipadene, slik at 
lærere og elever kan ha mest mulig fokus på de pedagogiske målene for bruken av læringsbrettene.  
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Den tekniske driften av Ipadene medfører at leverandøren skal gjøre samtlige av følgende aktiviteter:  
 

1. Administrere og vedlikeholde Ipadene med fjernaksess via en Mobile Device Management løsning 

(MDM-løsning).  

2. Konfigurere og oppgradere Ipadene. 
3. Distribuere, installere og fjerne applikasjoner, dokumenter og annet innhold til Ipadene. 

Endringene skal være mulig å gjøre for spesifikke grupper av brukerne, for eksempel skole- 
og klassenivå. 

4. Ha mulighet til å sperre Ipadene for uønsket bruk 
5. Gi lærere og administratorer mulighet til å ha kontroll på innholdet og sikkerheten på Ipadene. 
6. Brukerveiledning og annen dokumentasjon skal leveres på norsk. 

 

Estimerte kostander er beregnet til kr 90.000 – 120.000 

 

 

Finansieringsbehov høst 2018, 2019, 2020 og 2021 
 

Alle priser er eks. mva 

Anskaffelse Kostnad  Høst 2018 2019 2020 2021 Kommentar 
Innkjøp av opplæring 
av pedagogisk bruk 
av 
læringsbrett/nettbre
tt 

Kr 695.000 Kr 695.000       Engangs-
kostand 

Driftsavtale for 
læringsbrett/nettbre
tt 

Ca kr 360.000 Kr 120.000 Kr 120.000 Kr 120.000 Kr 120.000   

Leasing av nettbrett 
med tilhørende 
utstyr 

Kr 1.717.970 Kr 572.657 Kr 572.657 Kr 572.657 Kr 572.657   

Totalt Kr 2.772.979 1.387.657 Kr 692.657 Kr 692.657 Kr 692.657   
 

 

Det gjøres oppmerksom på at det i hele økonomiplanperioden er avsatt årlig kr 500.000 i investeringsbudsjettet 

til kjøp av PCer til 8. trinn. Dette tas nå ut fra og med høst 2018.  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Vedtaket i saken (KST 142/17) - Innføring av digitale hjelpemidler til alle grunnskoleelever, er finansiert via 

investeringsbudsjettet for 2018. I og med at anskaffelsen i all hovedsak er knyttet til en leasingavtale, som er en 

ordinær driftskostnad, må finansieringen av denne anskaffelsen tas ut av investeringsbudsjettet og overføres 

driftsbudsjettet for 2018. Likeledes må finansieringen tas over drift for leasingperiodens varighet – dvs fra til 

høsten 2021. 

Kostnaden med denne anskaffelsen, både inneværende år og til avtalens utløp høsten 2021 foreslås finansiert 

over disposisjonsfondet.  

Saldo disposisjonsfodet er per 06.09.2018 på kr 18.238.418.  

 

Merknad 
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Som en følge av tidsfrister i forhold til avtalen hva gjelder bestilling og levering ber Rådmann om at saken 

behandles så raskt som mulig politisk.   
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ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møtet lukkes etter kl § 31.5  

 

Orientering referat fra møte med grunneiere for Skarpneset industriområde. 
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INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL ØYREKKA KRETS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

kommuneplanens arealdel.  

 

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

formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag. 

 

 

Vedlegg: 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse Øyrekka krets  

Oversiktstabell innstilling Øyrekka krets  

Kart alle innkomne innspill  

Kart innstilling med gjeldende arealplan  

Innkomne innspill Øyrekka krets 

Referat fra møter med Frøya/Hitra fiskarlag 

 

Saksopplysninger:   

 

Innledning  

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

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

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

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

 

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

for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende kommunestyreperiode. 

 

Planprogram  

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

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

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

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

 

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

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

planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017. 

 

Prosess  

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

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

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

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

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert informasjon om prosessen 

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

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

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

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

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

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

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

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

 

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

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

arealbruk m.m.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse  

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

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

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

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

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

vurderes.  

 

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

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

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

analysen vil følge konsekvensutredningen og oppdateres underveis i rulleringen.  

 

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

Konsekvensutredning og ROS-analyse. 

 

Vurdering 

Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene. 

 

Boligbygging 

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

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

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

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

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

 

Fritidsboliger  

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

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

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

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

 

Småbåthavner og naust  

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

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

utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

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

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

havneformål.  

 

 

Øyrekka  

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

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

for fastboende og besøkende. 

 

Sjøareal 

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

havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter mellom fiskerinæringen og 

havbruksnæringen om bruk av sjøareal bør avklares i planarbeidet. 

 

Kulturarv 

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

kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. 

 

Trafikksikkerhet 

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

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

utbyggingsområder. 

 

Folkehelse  

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

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

og bedre befolkningens helse.  

 

Arealreserver  

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

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

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

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

andre attraktive områder.  

 

Fortetting  

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

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

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

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

reduserer potensielle konflikter mellom ulike interesser. 

 

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

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

  

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

danner sammen grunnlaget for innstillingen til innkomne innspill.  

 

Annet  

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: Flere av innspillene omfattes av gjeldende 

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

 

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

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

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

analyse, samt bemerket i oversiktstabellen. 
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Vurdering: 

 

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

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

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

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

kommunestyre i tråd med planprogram.  

 

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

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

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

 

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

sammenholdt med gjeldende plan. 

 

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

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

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

innspillet ligger på, samt eventuell kort kommentar.  

 

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

 

Forhold til overordna planverk: 

 

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

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

kommuneplanens arealdel.  

 

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

formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag. 

 

 

Vedlegg: 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse Dyrøy krets  

Oversiktstabell innstilling Dyrøy krets  

Kart alle innkomne innspill  

Kart innstilling med gjeldende arealplan  

Innkomne innspill Dyrøy krets 

 

Saksopplysninger:   

 

Innledning  

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

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

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

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

 

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

for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende kommunestyreperiode.  

 

Planprogram  

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

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

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

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

 

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

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

planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017. 

 

Prosess  

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

2018-31.05.2018.  
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Det ble gjennomført flere ulike tiltak for å nå så mange som mulig under innspillsperioden:  

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

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

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert informasjon 

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

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

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

møter.  

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

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

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

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

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

 

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

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

på planbestemmelser, arealbruk m.m.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse  

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

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

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

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

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

virkningene av endringene vurderes.  

 

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

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

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

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

i rulleringen.  

 

 

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

dokumentet Konsekvensutredning og ROS-analyse. 
 

Vurdering  

Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene.  

 

Boligbygging  

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

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

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

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

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

det åpnes for nye utbyggingsområder.  

 



Saknr: 134/18 

Fritidsboliger  

Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. Kommunen 

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

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

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

for grendene.  

 

Småbåthavner og naust  

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

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

eksisterende og nye utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

Næringsareal  

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

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

mulighet for arealer til havneformål. 

 

Øyrekka  

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

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

av arealene, både for fastboende og besøkende.  

 

Sjøareal  

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

fiskerinæringen, havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter mellom 

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

 

Kulturarv  

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

å ivareta kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.  

 

Trafikksikkerhet  

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

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

utbyggingsområder. 

 

Folkehelse  

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

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

arealformål for å ivareta og bedre befolkningens helse.  

 

Arealreserver  

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

tilstrebe en arealbruk som reduserer potensielle konflikter mellom ulike interesser.  

 

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

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

 

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

føringer danner sammen grunnlaget for innstillingen til innkomne innspill.  

 

Annet  

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: Flere av innspillene omfattes av gjeldende 

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

reguleringsendring.  

 

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

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

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

Konsekvensutredning og ROS-analyse, samt bemerket i oversiktstabellen. 
 

Vurdering: 

 

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

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

Innstillingene fra formannskapet vil sammen danne utgangspunkt for utarbeidelse av høringsforslag 

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

og kommunestyre i tråd med planprogram.  

 

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

 

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

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

 

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

innspill sammenholdt med gjeldende plan.  

 

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

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

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

vurderingen av innspillet ligger på, samt eventuell kort kommentar.  

 

Alle innspill er i sin helhet vedlagt. 
 

Forhold til overordna planverk: 

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

arealdel. 
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.09.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 04.09.18 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 04.09.18 
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BUDSJETTJUSTERING NR 1 - 2018  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre foretar følgende budsjettjusteringer: 

Ansvar     Oppr. budsjett Justert 

budsjett 

Økn/red 

1105 11900 Leie av lokaler 0 140 000 140 000 

1105 16300 Husleieinntekter 0 1 800 000 1 800 000 

5100 11900 Leie av lokaler 140 000 0 - 140 000 

5100 16300 Husleieinntekter 5 730 000 3 930 000 - 1 800 000 

            

5200 19510 Bruk av bundne driftsfond - 6 000 000 - 3 900 000 2 100 000 

            

2100 10200 Vikarlønn u/refusjon 0 29 600 29 600 

2200 10200 Vikarlønn u/refusjon 0 17 200 17 200 

2300 10200 Vikarlønn u/refusjon 0 110 500 110 500 

2400 10200 Vikarlønn u/refusjon 0 43 000 43 000 

2500 10200 Vikarlønn u/refusjon 0 293 000 293 000 

2600 10200 Vikarlønn u/refusjon 0 6 700 6 700 

1100 10520 Lønn prosjekter 1 225 918 725 918 - 500 000 

            

1100 11150 Matvarer (skolefrukt) 212 000 0 212 000 

3404 11150 Matvarer (skolefrukt) 369 000 581 000 - 212 000 

            

1101 283 Lånerenter 1 529 889 0 - 1 529 889 

1101 283 Renteinntekter på 

formidlingslån 

- 1 529 889 0 1 529 889 

9000 283 Lånerenter 0 1 529 889 1 529 889 

9000 283 Renteinntekter på 

formidlingslån 

0 - 1 529 889 - 1 529 889 

    SUM 1 676 918 3 776 918 2 100 000 

            

 

 

Vedlegg: 

 

Budsjettjusteringsskjema - Budsjettjustering nr 1 2018 
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Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med gjennomgang av regnskapet for 1.halvår er det identifisert flere områder som må 

budsjettjusteres mellom rammeområdene. I henhold til økonomireglementet kan dette kun gjøres av 

kommunestyret. 

 

Vurdering: 

 

Ansvar 1105 – Boligkontoret og 5100 Teknisk: 

Som en følge av en endring i budsjettet for 2018, ble ansvaret for boliger der kommunen ikke driver 

tjenesteproduksjon flyttet fra Teknisk til ansvar 1105 boligkontoret. Leieinntektene fra dette blir nå ført på 

boligkontoret, mens inntektskravet ligger igjen på teknisk. Rådmannen foreslår å flytte inntektskravet fra 

Teknisk til ansvar 1105 boligkontoret der inntektene registreres, totalt kr 1 940 000. 

 

Ansvar 5200 VAR områder 

Ansvaret 5200 VAR-områder er budsjettert med et overskudd på 2,1 millioner kr for 2018. Dette er som en 

følge av at det er budsjettert med en inntekt fra bundne driftsfond som medfører at området har 2,1 millioner 

mindre budsjetterte utgifter enn budsjetterte inntekter. Frøya kommune har som praksis at VAR-områder skal 

gå i balanse regnskapsmessig ved årsavslutningen. Dette budsjettet vil da medføre et avvik når året er ferdig. 

Rådmannen foreslår derfor at budsjettet justeres i tråd med gjeldende praksis, og at det budsjetterte uttaket fra 

bundne driftsfond senkes med 2,1 millioner kr. 

 

Oppvekst – Fordeling av vikarmidler 

I forbindelse med budsjettet for 2018 ble det avsatt 500 000 kr til vikarmidler til oppvekst. Denne 

budsjettposten ble lagt til rådmannen i påvente av fordeling til virksomhetene for rammen. Denne er nå klar og 

rådmannen foreslår en endring i budsjettet i tråd med tabellen ovenfor. 

 

Ansvar 1100 Rådmann og 3404 Institusjonskjøkken 

Budsjettet for skolefrukt ble for 2018 lagt under rådmannen, men administreres og betales fra ansvar 3404 

institusjonskjøkken. Rådmannen foreslår å flytte budsjettet i tråd med dette. 

 

Ansvar 1101 Økonomi og 9000 Finans 

I forbindelse med årsavslutningen for 2017 kom revisor med en anbefaling, at budsjettet for Startlån bør 

behandles sammen med øvrig lånefinansiering. Frøya kommune budsjetterer dette i dag over rådmannens 

ramme, og foreslår å flytte budsjettet i tråd med revisors anbefaling til Finans der det øvrige finans- inntekter 

og utgifter kommer. 

 

Vurdering 

 

Denne saken omhandler intern flytting mellom rammeområdene og budsjettert bruk av bundne driftsfond og 

berør således ikke «bunnlinja». 

 



Saknr: 129/18 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

10.09.2018 

Arkivsaksnr: 

18/2552 

Sak nr: 

129/18 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

233 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

129/18 Formannskapet 10.09.2018 

/ Kommunestyret  

 

REFUSJON FOR RESSURSKREVENDE BRUKERE 2017  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre dekker inn avviket i forbindelse med refusjon for ressurskrevende brukere 2017 

fra disposisjonsfondet med kr 8 972 000. 

 

Saldo på disponibelt disposisjonsfondet er pr 14.08.18 kr 19 087 164,22 

 

 

Vedlegg: 

 

Revisjonsberetningen 

Brev nr 1 fra revisor 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med revidering av regnskapet for 2017, kom revisor med en bemerkning i revisjonsberetningen. 

Dette gjaldt refusjon for ressurskrevende brukere. Frøya kommune budsjetterte med 18,5 millioner kr for 2017, 

mens revisors gjennomgang av refusjonsordningen viser at kommunen vil få 9,528 millioner kr. Dette ble i det 

leverte regnskapet bokført som en fordring (tilgodehavende) til staten. Kommunen har i sommer mottatt denne 

refusjonen, og det er oppstått et avvik på kr 8,972 millioner kr. 

 

Vurdering: 

 

I forbindelse refusjon av ressurskrevende brukere for 2017 er nå denne mottatt og kommunen har et avvik på 

8,972 millioner kr på ansvar 3505 Fellesadm funksjonshemmede i virksomheten Bolig, aktivitet og 

miljøtjenesten (BAM). Rådmannen anbefaler at dette blir finansiert fra disposisjonsfondet. 
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DIGITALISERING/ INNFØRING AV DIGITALE HJELPEMIDLER I GRUNNSKOLEN - 

FINANSIERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet i Frøya kommune vedtar at finansieringen av digitale hjelpemidler i grunnskolen vedtatt 

i KST sak 142/17 overføres fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet som en følge av at anskaffelsen i 

all hovedsak er knyttet til en leasingavtale med tre års varighet. Anskaffelsens totalkostnad er Kr 

2.772.979 eks mva.  

 

Kostnaden for 1. år - regnet fra høst 2018 er kr 1.387.657. De påløpende år er kostanden beregnet til kr 

Kr 692.657 per år fram til høst 2021.  

 

Kostnaden med denne anskaffelsen, både inneværende år og til avtalens utløp høsten 2021 vedtas 

finansiert over disposisjonsfondet. Saldo disposisjonsfodet er per 06.09.2018 på kr 18.238.418.  

 

 

 

Saksopplysninger:   

Bakgrunn  

Frøya kommune har vedtatt at alle elever i kommunen skal ha hver sin digitale enhet i løpet av 2018. Dette ble 

vedtatt i forbindelse med KST sak 142/17, og vedtaket lyder som følger: 

«Innføring av digitale hjelpemidler til alle grunnskoleelever iverksettes i løpet av 2018. Det er 

allerede avsatt kr. 500.000,- til innkjøp av elev-PCer i investeringsbudsjettet. Det avsettes i tillegg kr. 

1.076.000,- til formålet i 2018. Midlene tas fra driftsfond IKT. Det legges en plan for rullering 

fremover.» 

Målsetning 

Kommunen har lesing som hovedsatsingsområde. Det er derfor naturlig å se digitaliseringen i sammenheng 

med dette. 

Hovedmålsetning for satsingen skal være: 

- Å heve elevenes lese- og skrivekompetanse. 

- Gi alle elever en inkluderende og godt tilpasset opplæring.  
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- Bidra til at Frøya kommune når hovedmålene i den nasjonale digitaliseringsstrategien for 

grunnopplæringen 2017–20211: 

o Elevene skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes 

i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. 

o IKT skal utnyttes godt i organiseringen og gjennomføringen av opplæringen for å øke 

elevenes læringsutbytte. 

 

 

Etter anbefaling fra andre kommuner som har innført og implementert digitale hjelpemidler i skolen har vi 

splittet anbudsprosessen i tre separate innkjøp: 

1. Innkjøp av opplæring av pedagogisk bruk av nettbrett 

2. Driftsavtale for nettbrettene 

3. Leasing av nettbrettene med mer. 

Oppsplitting er fornuftig fordi man har større frihet til å velge den aktøren som utmerker seg for hvert av 

innkjøpene. Man oppnår dessuten bedre konkurranse for hvert innkjøp. I tillegg vil det være nødvendig å ha 

ulik vekting av tildelingskriterier for de ulike innkjøpene. Nr 3 vil for eksempel ha større fokus på pris.  

Status 

1. Innkjøp av opplæring av pedagogisk bruk av nettbrett er gjennomført.  

Følgende leverandører ble invitert til å levere tilbud: 
1. Rikt AS  
2. ATEA  
3. Kreasjon AS 

Det var kun Rikt as og Atea as som ga tilbud. 

 

Begrunnelse for tildelingen:  

 

En samlet vurdering fører til at Rikts AS tilbud anses som det beste av de innkomne tilbud:  

 Best på dagspris for instruktører, og oppgir priser for bruk av personell med ulik grad av ekspertise og 

erfaring.  

 Har et tydelig løsningsforslag, som er godt tilpasset vårt etterspurte behov og vår skolestruktur.  

 Har kapasitet til å levere, og har en god oversikt over hvilket personell som inngår i leveransen.  

 Et rikholdig utvalg opsjoner til avtalen.  

 Et godt og grundig beskrevet tilbudsdokumentet, som er sammenfallende med våre behov.  

En viktig premiss i opplæringen er knyttet til kompetansemålene i lærerplanen som bestående av tre 

komponenter; kunnskap, ferdighet og holdning. Kompetansemålene er ofte kombinerte med både ferdighet og 

                                                        

1 Kunnskapsdepartementet: «Framtid, fornyelse og digitalisering: Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 

2017–2021» 

https://www.regjeringen.no/contentassets/dc02a65c18a7464db394766247e5f5fc/kd_framtid_fornyelse_digitalis

ering_nett.pdf  
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kunnskap, og det er ofte komplekse mål som skal nås gjennom opplæringen. På det vedlagte bilde under 

presenteres Rikts forståelse for kompetansebegrepet, hvor utvikling av kompetanse visualiseres. 

 
 
 

 

 

Rikt AS ble valgt som leverandør. 

 
 

2. Leasing av nettbrett med tilhørende utstyr  

 

Anbudsbeskrivelsen 

 

Frøya kommune skal lease 620 mobile enheter med touchskjerm og lav vekt (også kalt læringsbrett/nettbrett) til 

elever i grunnskolen. Læringsbrettene skal fremme økt læring og motivasjon blant elevene. Anskaffelsen 

omfatter også ekstrautstyr til læringsbrettene. Dette er nærmere beskrevet i kravspesifikasjonen. 

 

Tjenester knyttet til administrasjon og sentral styring av læringsbrettenes bruk og innstilling, samt opplæring 

av lærere i bruken av læringsbrett i undervisningssammenheng, er ikke en del av denne anbudskonkurransen. 

Overordnet krever kommunen at leveransen utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og 

andre myndighetskrav, og som et minimum at leveransen gjennomføres i samsvar med de krav til kompetanse, 

nøyaktighet og faglig dyktighet som er vanlig i bransjen. 

 

 

Anbudsprosessen er gjennomført i regi av Mercell. Dette er et firma som bistår kommuner og Stat ifb med 

innkjøp av blant annet IKT-utstyr.  

 

På grunn av anbudets estimerte størrelse måtte anbudsinvitasjonen lyses ut i EUS-områder og EU. Det var i alt 

10 firma som meldte interesse - 3 leverte tilbud innen tidsfristen.  Følgende leverte firma levert tilbud: 

Eplehuset AS, Telenor Ucom ASog Atea AS. 

 

 



Saknr: 130/18 

 

Oppsummert anbudsevaluering 

 

Frøya kommune mottok totalt 3 tilbud 

Tilbydere Vektet poeng Gyldig 
tilbud 

Atea AS 1 Ja 

Eplehuset Norge AS 2 Ja 

Telenor Ucom AS 3 Ja 
 

Begrunnelse for tildelingen 

Oppdragsgiver vil her gi en redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper og fordeler i samsvar med 

konkurransens tildelingskriterier. 

 

Tildelingskriteriene  

Tilbudene scores forholdsmessig, hvor det beste tilbudet oppnår 10 poeng for hvert 

tildelingskriterium, som deretter blir vektet.  

  

Tildelingskriterier Vekt Dokumentasjonskrav 

Totalkostnad  

Under dette kriteriet vurderes tilbudt 

kostnad for leasing av 620 læringsbrett 

over tre år 

40 % 

 Ferdig utfylt prisskjema i leasingavtalen 

bilag 5 

Kvalitet 

- Grad av oppfyllelse av B-krav, 

samt eventuell oppfyllelse av ME-

krav utover minimum. 

 

40 % 

 Tilbyders svar på kravspesifikasjon, jf. 

leasingsavtalen bilag 2. 

Leveringstid  
20 % 

 Tilbudt leveringstid, jf. leasingavtalen 

bilag 3. 

 

 

Totalkostnad 40 % 

 

Tilbydere Poeng Totalpris over 3 år NOK eks.mva 

Atea AS 4 Kr 1.717.970,- 

Eplehuset Norge AS 3,45 Kr 1.894.334,80 

Telenor Ucom AS 2,86 Kr 2.117.048,- 
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Kvalitet - 40 % 

 

Når det gjelder kvalitet og omfang av tilbudte tilleggsutstyr er det ingen vesentlig forskjeller.  

 

Følgende poeng ble gitt på dette kriteriet: 

  

Tilbydere Poeng 

Atea AS 10 

Eplehuset Norge AS 10 

Telenor Ucom AS 10 

    

 

 

Leveringstid - 20 % 

 

Alle tilbyderen leverer ihht kravet i anbudsdokumentene – dvs 8. oktober 2018  

 

Følgende poeng ble gitt på dette kriteriet: 

  

Tilbydere Poeng 

Atea AS 10 

Eplehuset Norge AS 10 

Telenor Ucom AS 10 

    

 

 

Samlet ble resultatet med vektet poeng: 

Tilbydere Vektet poeng 

Atea AS 10 

Eplehuset Norge AS 9,45 

Telenor Ucom AS 8,86 

    
 

 

Etter ovennevnte evaluering tildeles kontrakt til Atea 

 

3. Driftsavtale for nettbrettene  

Utlysningen av dette anbudet er ikke foretatt. Dette i påvente av endelig tildeling av leasing kontrakten - 

læringsbrett/nettbrett.   

 

 

Beskrivelse av anskaffelsen og kravspesifikasjon 
 
I forbindelse med bruken av Ipad i kommunens grunnskoler fra og med skoleåret 2018/19, ønsker 
kommunen å engasjere en leverandører som skal stå for den tekniske driften av Ipadene, slik at 
lærere og elever kan ha mest mulig fokus på de pedagogiske målene for bruken av læringsbrettene.  
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Den tekniske driften av Ipadene medfører at leverandøren skal gjøre samtlige av følgende aktiviteter:  
 

1. Administrere og vedlikeholde Ipadene med fjernaksess via en Mobile Device Management løsning 

(MDM-løsning).  

2. Konfigurere og oppgradere Ipadene. 
3. Distribuere, installere og fjerne applikasjoner, dokumenter og annet innhold til Ipadene. 

Endringene skal være mulig å gjøre for spesifikke grupper av brukerne, for eksempel skole- 
og klassenivå. 

4. Ha mulighet til å sperre Ipadene for uønsket bruk 
5. Gi lærere og administratorer mulighet til å ha kontroll på innholdet og sikkerheten på Ipadene. 
6. Brukerveiledning og annen dokumentasjon skal leveres på norsk. 

 

Estimerte kostander er beregnet til kr 90.000 – 120.000 

 

 

Finansieringsbehov høst 2018, 2019, 2020 og 2021 
 

Alle priser er eks. mva 

Anskaffelse Kostnad  Høst 2018 2019 2020 2021 Kommentar 
Innkjøp av opplæring 
av pedagogisk bruk 
av 
læringsbrett/nettbre
tt 

Kr 695.000 Kr 695.000       Engangs-
kostand 

Driftsavtale for 
læringsbrett/nettbre
tt 

Ca kr 360.000 Kr 120.000 Kr 120.000 Kr 120.000 Kr 120.000   

Leasing av nettbrett 
med tilhørende 
utstyr 

Kr 1.717.970 Kr 572.657 Kr 572.657 Kr 572.657 Kr 572.657   

Totalt Kr 2.772.979 1.387.657 Kr 692.657 Kr 692.657 Kr 692.657   
 

 

Det gjøres oppmerksom på at det i hele økonomiplanperioden er avsatt årlig kr 500.000 i investeringsbudsjettet 

til kjøp av PCer til 8. trinn. Dette tas nå ut fra og med høst 2018.  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Vedtaket i saken (KST 142/17) - Innføring av digitale hjelpemidler til alle grunnskoleelever, er finansiert via 

investeringsbudsjettet for 2018. I og med at anskaffelsen i all hovedsak er knyttet til en leasingavtale, som er en 

ordinær driftskostnad, må finansieringen av denne anskaffelsen tas ut av investeringsbudsjettet og overføres 

driftsbudsjettet for 2018. Likeledes må finansieringen tas over drift for leasingperiodens varighet – dvs fra til 

høsten 2021. 

Kostnaden med denne anskaffelsen, både inneværende år og til avtalens utløp høsten 2021 foreslås finansiert 

over disposisjonsfondet.  

Saldo disposisjonsfodet er per 06.09.2018 på kr 18.238.418.  

 

Merknad 
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Som en følge av tidsfrister i forhold til avtalen hva gjelder bestilling og levering ber Rådmann om at saken 

behandles så raskt som mulig politisk.   
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ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

Møtet lukkes etter kl § 31.5  

 

Orientering referat fra møte med grunneiere for Skarpneset industriområde. 
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INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL ØYREKKA KRETS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

kommuneplanens arealdel.  

 

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

formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag. 

 

 

Vedlegg: 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse Øyrekka krets  

Oversiktstabell innstilling Øyrekka krets  

Kart alle innkomne innspill  

Kart innstilling med gjeldende arealplan  

Innkomne innspill Øyrekka krets 

Referat fra møter med Frøya/Hitra fiskarlag 

 

Saksopplysninger:   

 

Innledning  

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

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

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

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

 

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

for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende kommunestyreperiode. 

 

Planprogram  

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

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

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

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

 

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

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

planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017. 

 

Prosess  

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

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

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

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

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert informasjon om prosessen 

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

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

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

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

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

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

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

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

 

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

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

arealbruk m.m.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse  

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

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

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

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

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

vurderes.  

 

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

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

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

analysen vil følge konsekvensutredningen og oppdateres underveis i rulleringen.  

 

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

Konsekvensutredning og ROS-analyse. 

 

Vurdering 

Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene. 

 

Boligbygging 

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

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

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

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

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

 

Fritidsboliger  

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

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

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

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

 

Småbåthavner og naust  

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

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

utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

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

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

havneformål.  

 

 

Øyrekka  

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

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

for fastboende og besøkende. 

 

Sjøareal 

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

havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter mellom fiskerinæringen og 

havbruksnæringen om bruk av sjøareal bør avklares i planarbeidet. 

 

Kulturarv 

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

kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. 

 

Trafikksikkerhet 

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

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

utbyggingsområder. 

 

Folkehelse  

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

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

og bedre befolkningens helse.  

 

Arealreserver  

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

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

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

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

andre attraktive områder.  

 

Fortetting  

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

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

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

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

reduserer potensielle konflikter mellom ulike interesser. 

 

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

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

  

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

danner sammen grunnlaget for innstillingen til innkomne innspill.  

 

Annet  

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: Flere av innspillene omfattes av gjeldende 

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

 

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

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

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

analyse, samt bemerket i oversiktstabellen. 

 



Saknr: 133/18 

Vurdering: 

 

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

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

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

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

kommunestyre i tråd med planprogram.  

 

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

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

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

 

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

sammenholdt med gjeldende plan. 

 

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

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

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

innspillet ligger på, samt eventuell kort kommentar.  

 

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

 

Forhold til overordna planverk: 

 

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

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

kommuneplanens arealdel.  

 

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

formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av høringsforslag. 

 

 

Vedlegg: 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse Dyrøy krets  

Oversiktstabell innstilling Dyrøy krets  

Kart alle innkomne innspill  

Kart innstilling med gjeldende arealplan  

Innkomne innspill Dyrøy krets 

 

Saksopplysninger:   

 

Innledning  

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

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

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

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

 

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

for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende kommunestyreperiode.  

 

Planprogram  

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

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

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

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

 

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

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

planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017. 

 

Prosess  

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

2018-31.05.2018.  
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Det ble gjennomført flere ulike tiltak for å nå så mange som mulig under innspillsperioden:  

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

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

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert informasjon 

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

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

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

møter.  

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

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

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

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

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

 

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

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

på planbestemmelser, arealbruk m.m.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse  

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

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

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

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

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

virkningene av endringene vurderes.  

 

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

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

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

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

i rulleringen.  

 

 

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

dokumentet Konsekvensutredning og ROS-analyse. 
 

Vurdering  

Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene.  

 

Boligbygging  

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

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

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

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

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

det åpnes for nye utbyggingsområder.  
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Fritidsboliger  

Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. Kommunen 

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

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

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

for grendene.  

 

Småbåthavner og naust  

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

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

eksisterende og nye utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

Næringsareal  

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

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

mulighet for arealer til havneformål. 

 

Øyrekka  

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

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

av arealene, både for fastboende og besøkende.  

 

Sjøareal  

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

fiskerinæringen, havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter mellom 

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

 

Kulturarv  

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

å ivareta kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.  

 

Trafikksikkerhet  

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

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

utbyggingsområder. 

 

Folkehelse  

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

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

arealformål for å ivareta og bedre befolkningens helse.  

 

Arealreserver  

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

tilstrebe en arealbruk som reduserer potensielle konflikter mellom ulike interesser.  

 

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

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

 

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

føringer danner sammen grunnlaget for innstillingen til innkomne innspill.  

 

Annet  

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: Flere av innspillene omfattes av gjeldende 

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

reguleringsendring.  

 

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

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

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

Konsekvensutredning og ROS-analyse, samt bemerket i oversiktstabellen. 
 

Vurdering: 

 

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

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

Innstillingene fra formannskapet vil sammen danne utgangspunkt for utarbeidelse av høringsforslag 

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

og kommunestyre i tråd med planprogram.  

 

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

 

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

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

 

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

innspill sammenholdt med gjeldende plan.  

 

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

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

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

vurderingen av innspillet ligger på, samt eventuell kort kommentar.  

 

Alle innspill er i sin helhet vedlagt. 
 

Forhold til overordna planverk: 

 

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

arealdel. 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/2589    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.09.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 04.09.18 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 04.09.18 

 

 

 

 











 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 18/1640    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BUDSJETTJUSTERING NR 1 - 2018  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre foretar følgende budsjettjusteringer: 

Ansvar   Oppr. 

budsjett 

Justert 

budsjett 

Økn/red 

1105 11900 Leie av lokaler 0 140 000 140 000 

1105 16300 Husleieinntekter 0 1 800 000 1 800 000 

5100 11900 Leie av lokaler 140 000 0 - 140 000 

5100 16300 Husleieinntekter 5 730 000 3 930 000 - 1 800 000 

      

5200 19510 Bruk av bundne driftsfond - 6 000 000 - 3 900 000 2 100 000 

      

2100 10200 Vikarlønn u/refusjon 0 29 600 29 600 

2200 10200 Vikarlønn u/refusjon 0 17 200 17 200 

2300 10200 Vikarlønn u/refusjon 0 110 500 110 500 

2400 10200 Vikarlønn u/refusjon 0 43 000 43 000 

2500 10200 Vikarlønn u/refusjon 0 293 000 293 000 

2600 10200 Vikarlønn u/refusjon 0 6 700 6 700 

1100 10520 Lønn prosjekter 1 225 918 725 918 - 500 000 

      

1100 11150 Matvarer (skolefrukt) 212 000 0 212 000 

3404 11150 Matvarer (skolefrukt) 369 000 581 000 - 212 000 

      

1101 283 Lånerenter 1 529 889 0 - 1 529 889 

1101 283 Renteinntekter på 

formidlingslån 

- 1 529 889 0 1 529 889 

9000 283 Lånerenter 0 1 529 889 1 529 889 

9000 283 Renteinntekter på 

formidlingslån 

0 - 1 529 889 - 1 529 889 

  SUM 1 676 918 3 776 918 2 100 000 

      

 



     

 

Vedlegg: 

Budsjettjusteringsskjema - Budsjettjustering nr 1 2018 

 

 

Saksopplysninger:   

I forbindelse med gjennomgang av regnskapet for 1.halvår er det identifisert flere områder 

som må budsjettjusteres mellom rammeområdene. I henhold til økonomireglementet kan dette 

kun gjøres av kommunestyret. 

 

Vurdering: 

Ansvar 1105 – Boligkontoret og 5100 Teknisk: 

Som en følge av en endring i budsjettet for 2018, ble ansvaret for boliger der kommunen ikke 

driver tjenesteproduksjon flyttet fra Teknisk til ansvar 1105 boligkontoret. Leieinntektene fra 

dette blir nå ført på boligkontoret, mens inntektskravet ligger igjen på teknisk. Rådmannen 

foreslår å flytte inntektskravet fra Teknisk til ansvar 1105 boligkontoret der inntektene 

registreres, totalt kr 1 940 000. 

 

Ansvar 5200 VAR områder 

Ansvaret 5200 VAR-områder er budsjettert med et overskudd på 2,1 millioner kr for 2018. 

Dette er som en følge av at det er budsjettert med en inntekt fra bundne driftsfond som 

medfører at området har 2,1 millioner mindre budsjetterte utgifter enn budsjetterte inntekter. 

Frøya kommune har som praksis at VAR-områder skal gå i balanse regnskapsmessig ved 

årsavslutningen. Dette budsjettet vil da medføre et avvik når året er ferdig. Rådmannen 

foreslår derfor at budsjettet justeres i tråd med gjeldende praksis, og at det budsjetterte 

uttaket fra bundne driftsfond senkes med 2,1 millioner kr. 

 

Oppvekst – Fordeling av vikarmidler 

I forbindelse med budsjettet for 2018 ble det avsatt 500 000 kr til vikarmidler til oppvekst. 

Denne budsjettposten ble lagt til rådmannen i påvente av fordeling til virksomhetene for 

rammen. Denne er nå klar og rådmannen foreslår en endring i budsjettet i tråd med tabellen 

ovenfor. 

 

Ansvar 1100 Rådmann og 3404 Institusjonskjøkken 

Budsjettet for skolefrukt ble for 2018 lagt under rådmannen, men administreres og betales fra 

ansvar 3404 institusjonskjøkken. Rådmannen foreslår å flytte budsjettet i tråd med dette. 

 

Ansvar 1101 Økonomi og 9000 Finans 

I forbindelse med årsavslutningen for 2017 kom revisor med en anbefaling, at budsjettet for 

Startlån bør behandles sammen med øvrig lånefinansiering. Frøya kommune budsjetterer dette 

i dag over rådmannens ramme, og foreslår å flytte budsjettet i tråd med revisors anbefaling til 

Finans der det øvrige finans- inntekter og utgifter kommer. 

 

Vurdering 

Denne saken omhandler intern flytting mellom rammeområdene og budsjettert bruk av bundne 

driftsfond og berør således ikke «bunnlinja». 

 

 



 

 



                    JUSTERINGEN UTFØRT AV:

a Ansv funk art sted Kontotekst Opr.bud. 

Pengene tas fra denne bud.konto 

1 1105 265 11900 Leie av lokaler -                 

1105 265 16300 Husleieinntekter -                 

5100 265 11900 Leie av lokaler 140 000          

5100 265 16300 Husleieinntekter 5 730 000       

5200 345 19510 Bruk av bundene driftsfond -6 000 000     

2100 202 10200 Vikarlønn u/refusjon -                 

2200 202 10200 Vikarlønn u/refusjon -                 

2300 202 10200 Vikarlønn u/refusjon -                 

2400 202 10200 Vikarlønn u/refusjon -                 

2500 202 10200 Vikarlønn u/refusjon -                 

2600 202 10200 Vikarlønn u/refusjon -                 

1100 120 10520 Lønn prosjekter 1 225 918       

1100 202 11150 Matvarer (skolefrokost) 212 000          

3404 202 11150 Matvarer (skolefrokost) 369 000          

1101 283 15000 Lånerenter 1 529 889       

1101 283 19001 Renteinntekter på formidlingslån -1 529 889     

9000 283 15000 Lånerenter -                 

9000 283 19001 Renteinntekter på formidlingslån -                 

1 676 918       

Dato og sign/attestasjon: 30.08.2018 Thomas Sandvik

Dato og sign/anvisning:

VIRKSOMHET: Frøya kommune

DATO:      _____30.08.2018 Thomas Sandvik



STED:

Jus.bud. Økn.(+)/red.(-)

140 000 140 000                    

1 800 000 1 800 000                 

-                            

0 -140 000                  

3 930 000 -1 800 000               

-3 900 000 2 100 000                 

29 600 29 600                      

17 200 17 200                      

110 500 110 500                    

43 000 43 000                      

293 000 293 000                    

6 700 6 700                        

725 918 -500 000                  

0 -212000

581 000 212000

0 -1529889

0 1529889

1 529 889 1529889

-1 529 889 -1529889

0

3 776 918       2 100 000                 

Thomas Sandvik



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 233  

Arkivsaksnr.: 18/2552    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

REFUSJON FOR RESSURSKREVENDE BRUKERE 2017  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre dekker inn avviket i forbindelse med refusjon for ressurskrevende 

brukere 2017 fra disposisjonsfondet med kr 8 972 000. 

 

Saldo på disponibelt disposisjonsfondet er pr 14.08.18 kr 19 087 164,22 

 

 

Vedlegg: 

Revisjonsberetningen 

Brev nr 1 fra revisor 

 

Saksopplysninger:   

I forbindelse med revidering av regnskapet for 2017, kom revisor med en bemerkning i 

revisjonsberetningen. Dette gjaldt refusjon for ressurskrevende brukere. Frøya kommune 

budsjetterte med 18,5 millioner kr for 2017, mens revisors gjennomgang av 

refusjonsordningen viser at kommunen vil få 9,528 millioner kr. Dette ble i det leverte 

regnskapet bokført som en fordring (tilgodehavende) til staten. Kommunen har i sommer 

mottatt denne refusjonen, og det er oppstått et avvik på kr 8,972 millioner kr. 

 

Vurdering: 

I forbindelse refusjon av ressurskrevende brukere for 2017 er nå denne mottatt og kommunen 

har et avvik på 8,972 millioner kr på ansvar 3505 Fellesadm funksjonshemmede i 

virksomheten Bolig, aktivitet og miljøtjenesten (BAM). Rådmannen anbefaler at dette blir 

finansiert fra disposisjonsfondet. 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: A20  

Arkivsaksnr.: 18/2590    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

INNFØRING AV DIGITALE HJELPEMIDLER I GRUNNSKOLEN - 

FINANSIERING  

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet i Frøya kommune vedtar at finansieringen av digitale hjelpemidler i 

grunnskolen vedtatt i KST sak 142/17 overføres fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet 

som en følge av at anskaffelsen i all hovedsak er knyttet til en leasingavtale med tre års 

varighet. Anskaffelsens totalkostnad er Kr 2.772.979 eks mva.  

 

Kostnaden for 1. år - regnet fra høst 2018 er kr 1.387.657. De påløpende år er kostanden 

beregnet til kr Kr 692.657 per år fram til høst 2021.  

 

Kostnaden med denne anskaffelsen, både inneværende år og til avtalens utløp høsten 2021 

vedtas finansiert over disposisjonsfondet. Saldo disposisjonsfodet er per 06.09.2018 på kr 

18.238.418.  

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Bakgrunn  

Frøya kommune har vedtatt at alle elever i kommunen skal ha hver sin digitale enhet i løpet av 

2018. Dette ble vedtatt i forbindelse med KST sak 142/17, og vedtaket lyder som følger: 

«Innføring av digitale hjelpemidler til alle grunnskoleelever iverksettes i løpet av 

2018. Det er allerede avsatt kr. 500.000,- til innkjøp av elev-PCer i 

investeringsbudsjettet. Det avsettes i tillegg kr. 1.076.000,- til formålet i 2018. 

Midlene tas fra driftsfond IKT. Det legges en plan for rullering fremover.» 

Målsetning 

Kommunen har lesing som hovedsatsingsområde. Det er derfor naturlig å se digitaliseringen i 

sammenheng med dette. 



Hovedmålsetning for satsingen skal være: 

- Å heve elevenes lese- og skrivekompetanse. 

- Gi alle elever en inkluderende og godt tilpasset opplæring.  

- Bidra til at Frøya kommune når hovedmålene i den nasjonale digitaliseringsstrategien 

for grunnopplæringen 2017–2021i: 

o Elevene skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve 

livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. 

o IKT skal utnyttes godt i organiseringen og gjennomføringen av opplæringen 

for å øke elevenes læringsutbytte. 

 

 

Etter anbefaling fra andre kommuner som har innført og implementert digitale hjelpemidler i 

skolen har vi splittet anbudsprosessen i tre separate innkjøp: 

1. Innkjøp av opplæring av pedagogisk bruk av nettbrett 

2. Driftsavtale for nettbrettene 

3. Leasing av nettbrettene med mer. 

Oppsplitting er fornuftig fordi man har større frihet til å velge den aktøren som utmerker seg 

for hvert av innkjøpene. Man oppnår dessuten bedre konkurranse for hvert innkjøp. I tillegg 

vil det være nødvendig å ha ulik vekting av tildelingskriterier for de ulike innkjøpene. Nr 3 vil 

for eksempel ha større fokus på pris.  

Status 

1. Innkjøp av opplæring av pedagogisk bruk av nettbrett er gjennomført.  

Følgende leverandører ble invitert til å levere tilbud: 
1. Rikt AS  
2. ATEA  
3. Kreasjon AS 

Det var kun Rikt as og Atea as som ga tilbud. 

 

Begrunnelse for tildelingen:  

 

En samlet vurdering fører til at Rikts AS tilbud anses som det beste av de innkomne tilbud:  

                                                
i Kunnskapsdepartementet: «Framtid, fornyelse og digitalisering: Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 

2017–2021» 

https://www.regjeringen.no/contentassets/dc02a65c18a7464db394766247e5f5fc/kd_framtid_fornyelse_digitali

sering_nett.pdf  

 



 Best på dagspris for instruktører, og oppgir priser for bruk av personell med ulik grad 

av ekspertise og erfaring.  

 Har et tydelig løsningsforslag, som er godt tilpasset vårt etterspurte behov og vår 

skolestruktur.  

 Har kapasitet til å levere, og har en god oversikt over hvilket personell som inngår i 

leveransen.  

 Et rikholdig utvalg opsjoner til avtalen.  

 Et godt og grundig beskrevet tilbudsdokumentet, som er sammenfallende med våre 

behov.  

En viktig premiss i opplæringen er knyttet til kompetansemålene i lærerplanen som bestående 

av tre komponenter; kunnskap, ferdighet og holdning. Kompetansemålene er ofte kombinerte 

med både ferdighet og kunnskap, og det er ofte komplekse mål som skal nås gjennom 

opplæringen. På det vedlagte bilde under presenteres Rikts forståelse for 

kompetansebegrepet, hvor utvikling av kompetanse visualiseres. 

 
 
 

 

 

Rikt AS ble valgt som leverandør. 

 
 

2. Leasing av nettbrett med tilhørende utstyr  

 

Anbudsbeskrivelsen 

 



Frøya kommune skal lease 620 mobile enheter med touchskjerm og lav vekt (også kalt 

læringsbrett/nettbrett) til elever i grunnskolen. Læringsbrettene skal fremme økt læring og 

motivasjon blant elevene. Anskaffelsen omfatter også ekstrautstyr til læringsbrettene. Dette er 

nærmere beskrevet i kravspesifikasjonen. 

 

Tjenester knyttet til administrasjon og sentral styring av læringsbrettenes bruk og innstilling, 

samt opplæring av lærere i bruken av læringsbrett i undervisningssammenheng, er ikke en del 

av denne anbudskonkurransen. 

Overordnet krever kommunen at leveransen utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende 

lover, forskrifter og andre myndighetskrav, og som et minimum at leveransen gjennomføres i 

samsvar med de krav til kompetanse, nøyaktighet og faglig dyktighet som er vanlig i bransjen. 

 

 

Anbudsprosessen er gjennomført i regi av Mercell. Dette er et firma som bistår kommuner 

og Stat ifb med innkjøp av blant annet IKT-utstyr.  

 

På grunn av anbudets estimerte størrelse måtte anbudsinvitasjonen lyses ut i EUS-områder og 

EU. Det var i alt 10 firma som meldte interesse - 3 leverte tilbud innen tidsfristen.  Følgende 

leverte firma levert tilbud: Eplehuset AS, Telenor Ucom ASog Atea AS. 

 

Oppsummert anbudsevaluering 

 

Frøya kommune mottok totalt 3 tilbud 

Tilbydere Vektet poeng Gyldig 

tilbud 

Atea AS 1 Ja 

Eplehuset Norge AS 2 Ja 

Telenor Ucom AS 3 Ja 

 

Begrunnelse for tildelingen 

Oppdragsgiver vil her gi en redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper og fordeler i 

samsvar med konkurransens tildelingskriterier. 

 

Tildelingskriteriene  

Tilbudene scores forholdsmessig, hvor det beste tilbudet oppnår 10 poeng for hvert 

tildelingskriterium, som deretter blir vektet.  

  

Tildelingskriterier Vekt Dokumentasjonskrav 

Totalkostnad  

Under dette kriteriet vurderes 

tilbudt kostnad for leasing av 620 

læringsbrett over tre år 

40 % 

 Ferdig utfylt prisskjema i 

leasingavtalen bilag 5 

Kvalitet 

- Grad av oppfyllelse av B-

krav, samt eventuell 

oppfyllelse av ME-krav 

utover minimum. 

40 % 

 Tilbyders svar på 

kravspesifikasjon, jf. 

leasingsavtalen bilag 2. 



Tildelingskriterier Vekt Dokumentasjonskrav 

 

Leveringstid  
20 % 

 Tilbudt leveringstid, jf. 

leasingavtalen bilag 3. 

 

 

Totalkostnad 40 % 

 

Tilbydere Poeng Totalpris over 3 år NOK eks.mva 

Atea AS 4 Kr 1.717.970,- 

Eplehuset Norge AS 3,45 Kr 1.894.334,80 

Telenor Ucom AS 2,86 Kr 2.117.048,- 

   

 

 

Kvalitet - 40 % 

 

Når det gjelder kvalitet og omfang av tilbudte tilleggsutstyr er det ingen vesentlig forskjeller.  

 

Følgende poeng ble gitt på dette kriteriet: 

  

Tilbydere Poeng 

Atea AS 10 

Eplehuset Norge AS 10 

Telenor Ucom AS 10 

  

 

 



Leveringstid - 20 % 

 

Alle tilbyderen leverer ihht kravet i anbudsdokumentene – dvs 8. oktober 2018  

 

Følgende poeng ble gitt på dette kriteriet: 

  

Tilbydere Poeng 

Atea AS 10 

Eplehuset Norge AS 10 

Telenor Ucom AS 10 

  

 

 

Samlet ble resultatet med vektet poeng: 

Tilbydere Vektet poeng 

Atea AS 10 

Eplehuset Norge AS 9,45 

Telenor Ucom AS 8,86 

  

 

 

Etter ovennevnte evaluering tildeles kontrakt til Atea 

 

3. Driftsavtale for nettbrettene  

Utlysningen av dette anbudet er ikke foretatt. Dette i påvente av endelig tildeling av leasing 

kontrakten - læringsbrett/nettbrett.   

 

 

Beskrivelse av anskaffelsen og kravspesifikasjon 
 

I forbindelse med bruken av Ipad i kommunens grunnskoler fra og med skoleåret 2018/19, 

ønsker kommunen å engasjere en leverandører som skal stå for den tekniske driften av 

Ipadene, slik at lærere og elever kan ha mest mulig fokus på de pedagogiske målene for 

bruken av læringsbrettene.  

 

Den tekniske driften av Ipadene medfører at leverandøren skal gjøre samtlige av følgende 

aktiviteter:  

 

1. Administrere og vedlikeholde Ipadene med fjernaksess via en Mobile Device 

Management løsning (MDM-løsning).  

2. Konfigurere og oppgradere Ipadene. 

3. Distribuere, installere og fjerne applikasjoner, dokumenter og annet innhold til 

Ipadene. Endringene skal være mulig å gjøre for spesifikke grupper av brukerne, for 

eksempel skole- og klassenivå. 

4. Ha mulighet til å sperre Ipadene for uønsket bruk 

5. Gi lærere og administratorer mulighet til å ha kontroll på innholdet og sikkerheten på 

Ipadene. 



6. Brukerveiledning og annen dokumentasjon skal leveres på norsk. 

 

Estimerte kostander er beregnet til kr 90.000 – 120.000 

 

 

Finansieringsbehov høst 2018, 2019, 2020 og 2021 
 

Alle priser er eks. mva 

Anskaffelse Kostnad  Høst 2018 2019 2020 2021 Kommentar 

Innkjøp av opplæring 

av pedagogisk bruk 

av 

læringsbrett/nettbrett 

Kr 695.000 Kr 695.000    Engangs-

kostand 

Driftsavtale for 

læringsbrett/nettbrett 

Ca kr 360.000 Kr 120.000 Kr 

120.000 

Kr 

120.000 

Kr 120.000  

Leasing av nettbrett 

med tilhørende utstyr 

Kr 1.717.970 Kr 572.657 Kr 

572.657 

Kr 

572.657 

Kr 572.657  

Totalt Kr 2.772.979 1.387.657 Kr 

692.657 

Kr 

692.657 

Kr 692.657  

 

 

Det gjøres oppmerksom på at det i hele økonomiplanperioden er avsatt årlig kr 500.000 i 

investeringsbudsjettet til kjøp av PCer til 8. trinn. Dette tas nå ut fra og med høst 2018.  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Vedtaket i saken (KST 142/17) - Innføring av digitale hjelpemidler til alle grunnskoleelever, 

er finansiert via investeringsbudsjettet for 2018. I og med at anskaffelsen i all hovedsak er 

knyttet til en leasingavtale, som er en ordinær driftskostnad, må finansieringen av denne 

anskaffelsen tas ut av investeringsbudsjettet og overføres driftsbudsjettet for 2018. Likeledes 

må finansieringen tas over drift for leasingperiodens varighet – dvs fra til høsten 2021. 

Kostnaden med denne anskaffelsen, både inneværende år og til avtalens utløp høsten 2021 

foreslås finansiert over disposisjonsfondet.  

Saldo disposisjonsfodet er per 06.09.2018 på kr 18.238.418.  

 

 

Merknad 

 

Som en følge av tidsfrister i forhold til avtalen hva gjelder bestilling og levering ber Rådmann 

om at saken behandles så raskt som mulig politisk.   

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/2593    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

Møtet lukkes etter kl § 31.5  

 

Orientering referat fra møte med grunneiere for Skarpneset industriområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/2594    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Berit Flåmo Arkiv: 140  

Arkivsaksnr.: 18/2495    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL ØYREKKA KRETS  

 

 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådde innspill for Øyrekka krets i 

høringsforslag til kommuneplanens arealdel.  

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige 

justeringer, endringer av formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av 

høringsforslag. 

 

 

Vedlegg: 

Konsekvensutredning og ROS-analyse Øyrekka krets  

Oversiktstabell innstilling Øyrekka krets  

Kart alle innkomne innspill  

Kart innstilling med gjeldende arealplan  

Innkomne innspill Øyrekka krets 

Referat fra møter med Frøya/Hitra fiskarlag 

 

Saksopplysninger:   

Innledning  

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

sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig 

arealbruk. Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling nr. 71 av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og 

føringer skal legges til grunn i arbeidet med planen.  

 

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

kommuneplanens arealdel for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende 

kommunestyreperiode. 

 

Planprogram  

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

deltakelse og medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal 

utredes for nye utbyggingsområder. Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive 

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

foreta gode beslutninger.  



 

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

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

Kommunestyret vedtok planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017. 

 

Prosess  

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

2018-31.05.2018.  

 

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

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

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

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert 

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

digitalt.  

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

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

samt møter.  

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

varsling.  

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

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

 Åpent kontor: Administrasjonen har hatt åpent kontor kontinuerlig i innspillsperioden 

for å bistå med utfylling av skjema, utskrift av kartvedlegg og annen veiledning av 

innbyggere.  

 

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

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

synspunkter på planbestemmelser, arealbruk m.m.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse  

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

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

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

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

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

samlede virkningene av endringene vurderes.  

 

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

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

på eventuelle avbøtende tiltak, samt danne grunnlag for å avsette hensynssoner hvor områder 

med fare, risiko eller sårbarhet er avdekket. ROS-analysen vil følge konsekvensutredningen 

og oppdateres underveis i rulleringen.  

 

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

saken i dokumentet Konsekvensutredning og ROS-analyse. 

 

Vurdering 



Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene. 

 

Boligbygging 

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

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

fortetting og konsentreres i områder med gang- og sykkelvei, samt rundt 

oppvekstsentrene på Nordskag og Dyrøya. Øvrige områder søkes lagt i tilknytning til 

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

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

 

Fritidsboliger  

Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. 

Kommunen ønsker å legge til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging 

med nærhet til sjø, samt havutsikt. Nye områder for utbygging ønskes lagt utenfor 

pressområdene for boligbygging. Gjerne i randsonene til grender, slik at fritidsbeboere 

kan bidra som ressurser for grendene.  

 

Småbåthavner og naust  

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

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

med eksisterende og nye utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

Næringsareal  

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

mulighet for utvidelse av eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i 

tillegg ses på mulighet for arealer til havneformål.  

 

Øyrekka  

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

Frøya kommune ønsker å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka 

gjennom forvaltning av arealene, både for fastboende og besøkende. 

 

Sjøareal 

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

fiskerinæringen, havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter mellom 

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

 

Kulturarv 

Gjennom rulleringen av arealplanen vil Frøya kommune vurdere å avsette 

hensynssoner for å ivareta kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap. 

 

Trafikksikkerhet 

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

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

av nye utbyggingsområder. 

 

Folkehelse  



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

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

gjennom arealformål for å ivareta og bedre befolkningens helse.  

 

Arealreserver  

Frøya kommune har i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt områder som ikke 

har blitt realisert siden forrige rullering. En naturlig del av rulleringen vil derfor være å 

se på arealreserver både innenfor bolig, fritidsbolig, LNF- spredt boligbebyggelse, 

naust, småbåthavner og næringsareal. Det vil være aktuelt å se på om ikke realiserte 

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

 

Fortetting  

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

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

til en bærekraftig utvikling med fokus på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og 

vern av arealer i tråd med nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye 

utbyggingsområder vil man tilstrebe en arealbruk som reduserer potensielle konflikter 

mellom ulike interesser. 

 

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

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

  

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

regionale føringer danner sammen grunnlaget for innstillingen til innkomne innspill.  

 

Annet  

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: Flere av innspillene omfattes av gjeldende 

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

reguleringsendring.  

 

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

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

foreslått opphevelse av gjeldende reguleringsplaner som ikke er realisert. Disse er 

kommentert ut i Konsekvensutredning og ROS-analyse, samt bemerket i 

oversiktstabellen. 

 

Vurdering: 

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

totalt 4 saksfremlegg; Nordskag, Nabeita, Dyrøy/Øyrekka og Nesset/Sistranda.  

Innstillingene fra formannskapet vil samme danne utgangspunkt for utarbeidelse av 

høringsforslag for kommuneplanens arealdel for hele kommunen. Høringsforslaget skal 

behandles i formannskap og kommunestyre i tråd med planprogram.  

 

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

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

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

 

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

tilrådde innspill sammenholdt med gjeldende plan. 



 

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

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

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

hvilket sidetall vurderingen av innspillet ligger på, samt eventuell kort kommentar.  

 

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

vedlagt.  

 

Forhold til overordna planverk: 

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

kommuneplanens arealdel. 
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1. BAKGRUNN 

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

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

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

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

beidet med planen. 

 

Det skal gjennomføres konsekvensutredning og ROS-analyse av innspill som er kommet inn i for-

bindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Grunneiere, rettighetshavere, lag og fore-

ninger har meldt inn endret arealbruk. I henhold til loven skal en rekke forhold vurderes før et 

område evt. kan tas i bruk til utbyggingsformål. Tiltakets virkning på miljø og samfunn skal der-

for vurderes før området kan innarbeides i arealdelen. 

 

2. METODE 

Arbeidet med konsekvensutredningen bygger på Forskrift om konsekvensutredninger for planer 

etter plan- og bygningsloven og veileder T-1493, Konsekvensutredninger Kommuneplanens 

arealdel1. I arbeidet med ROS analysen er det er tatt utgangspunkt i Direktoratet for samfunns-

sikkerhet og beredskap(DSB) sin veileder: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven2, revidert 

desember 2011. 

 

Konsekvensutredning og ROS vil sammen utgjøre et helhetlig beslutningsgrunnlag for prioritering 

av utbyggingsområder. Ut fra dette vil anbefaling/prioritering foreslås. 

I ROS-analysen vurderes risiko og sårbarhet for hele planområdet, særlig relatert til klima- og 

naturbaserte hendelser. Det vurderes hvilke hensyn/ avbøtende tiltak som ev. må tas.  

 

1.1 Utredningstema 

Rammer og innhold i konsekvensutredningene er fastsatt i forskrift om konsekvensutredning § 9 

vedlegg III. Vedtatt planprogram av 14.12.2017 sier noe om hvilke temaer som skal konsekvens-

utredes og hvilken metodikk som skal brukes. Dersom ikke annet er beskrevet vil utredningen 

basere seg på informasjon fra allerede kjente undersøkelser og befaringer. 

På noen temaer vil lokal kunnskap og faglig skjønn være en viktig del av konsekvensutredningen. 

Det faglige skjønnet er gjort av prosjektgruppe og referansegruppe. Deltakerne er beskrevet i 

planprogrammet. 
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Tema Utredningsbehov Konsekvensutred-

ninger 

Metodikk 

Havbruk Må vurderes hvordan 

nye havbrukslokalite-

ter påvirker eksiste-

rende og hvordan 

fiske- og fangstområ-

der påvirkes. 

Hvordan vil nye hav-

bruks-lokaliteter på-

virker de eksiste-

rende, og hvordan vil 

fiske- og fangstområ-

der påvirkes. 

Verdisetting av områ-

der, dokumentere og 

illustrere dagens for-

hold. Bruk kompe-

tanse i fiskerinæring, 

lokalkunnskap*, regi-

streringer og annet 

kartgrunnlag 

Landbruk Bevare større sam-

menhengende land-

bruksområder. Nye 

føringer for strengere 

jordvern og hvordan 

styre bebyggelse 

unna landbruksområ-

der slik at man ikke 

bidrar med press 

gjennom overordnet 

planlegging. 

Ved vurdering av 

LNF-områder skal føl-

gende utredes: 

-Arealomfang 

-Type jordbruksareal 

(fulldyrka, overflate-

dyrka, innmarksbeite) 

samt jordkvalitet. 

- Jordens og skogens 

produksjonsevne (bo-

nitet) 

- Dyrkbarhet 

- Driftsmessige kon-

sekvenser 

- Beiteressurser 

- Spredt boligbebyg-

gelse 

Utredninger i henhold 

til AR5, beitekart og 

øvrige landbruks-

kart, landbrukssjef i 

kommunen og lokal 

kunnskap. 

Naturmangfold Se på hvordan tiltak 

vil påvirke nasjonalt 

og regionalt viktige 

naturtyper. Se på 

hvordan man unngår 

oppstykking av områ-

der ved styre mot al-

lerede bebygde om-

råder. 

Utredninger skjer 

med bakgrunn i opp-

lysninger i naturba-

sen. Jf. Naturmang-

fold-loven skal det i 

alle forslag til nye til-

tak i kommuneplanen 

gis en vurdering og 

vektlegging av kon-

sekvensene samlet 

for naturmangfoldet. 

Ta i bruk ulike kart-

databaser, lokal 

kunnskap, Miljøkon-

sulent i kommunen 

og lokal kunnskap. 

Trafikksikkerhet Se på områder med 

trafikksikkert tilbud, 

tilgang på gang- og 

sykkelvei/fortau 

Sikre gode trafikksik-

re tilbud. I hvilken 

grad utbyggingen på-

virker muligheten folk 

har til å gå til og fra 

skole, jobb, ser-vice-

funksjoner og handel. 

Hvordan vil foreslått 

arealbruk føre til økt 

transport-behov. 

Ta i bruk kartdataba-

ser, ulike regionale 

og lokale del- og te-

maplaner. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

Det tas kontakt med 

Fylkeskommunen for 

å se om områder bør 

settes av til hensyns-

soner. I hvilken grad 

vil foreslått arealbruk 

Konsekvensene av og 

konfliktpotensial ved 

planlegging av ulike 

tiltak. Se på kultur-

minner så vel som 

Kulturminnemyndig-

heter uttaler seg om 

kulturminner i plan-

områdene. Kart-

grunnlag og kunn-

skap i Askeladden 
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påvirke kultur-minner 

og kulturmiljø. 

kulturmiljøer og kul-

turlandskapet. 

brukes, Regional plan 

for kulturminner 

2013-2017. 

Barn og unges opp-

vekstvilkår 

Se på registering av 

barnetråkk, tilgang 

på nærmiljøanlegg. 

Vurdere konsekven-

ser ved utbygging for 

nærmiljøanlegg, fri-

luftsområder og 

trygge nærområder. 

Tilgang vurderes, det 

utføres kartlegging 

gjennom barne-tråkk, 

vurderinger viderefø-

res inn i detaljregule-

ring. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

Kartlegge viktige ut-

farts- og tur-områ-

der, områder med 

støy og støv fra ulike 

virksomhet og veitra-

fikk. 

I hvilken grad tiltaket 

ivaretar muligheter 

for friluftsliv og re-

kreasjon i nærområ-

det, direkte fra bolig. 

-I hvilken grad tilta-

kene påvirker kom-

munens rus og krimi-

nalitets-forebyggende 

tiltak.  

-I hvilken grad tilta-

ket medfører støy, 

støv og annen for-

urensning. 

Ulike kartdatabaser, 

kartlegging, og ulike 

regionale og lokale 

del- og temaplaner. 

Kommunale tjenes-

ter/ 

Infrastruktur 

Viktig kommunal 

infrastruktur tilknyt-

tet VA og hovedplan 

for vann- og avløp. 

Se på skolekretser og 

nedslagsområder 

Vurdere konsekven-

ser og tilbud av kom-

munale tjenester og 

infrastruktur med 

tanke på eventuelle 

utbyggingstiltak. Så 

langt det passer bør 

arbeidet med hoved-

plan for vann og av-

løp samkjøres med 

kommuneplanens 

arealdel 

Hovedplan for vann- 

og avløp. Skolebruks-

plan. 

Analysere i forhold til 

nasjonale, regionale 

og kommunale lover 

og føringer. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

Kartlegge eksiste-

rende infrastruktur og 

behov for ny. 

Vurdere om det fin-

nes gode nok tilbud 

til myke trafikanter, 

tiltak som kreves. Se 

om eksiterende infra-

struktur krever ut-

bygging, må allerede 

planlagt på plass 

først. 

Ta i bruk eksiste-

rende kartgrunnlag 

og lokal kunnskap. 

Næringsarealer Se på områder for 

næringsareal. Kart-

legge behov for ulike 

næringstyper og plas-

sering av disse. Rett 

virksomhet på rett 

sted, med et differen-

siert tilbud. 

Hvilke ulike nærings-

typer passer ulike 

steder og hvilke kon-

sekvenser støy, lukt 

og støv kan medføre. 

Se på nærområder i 

tilknytting til næ-

ringsområder. 

Utrede behov for 

ulike handel- og næ-

ringsområder. Strate-

gisk Næringsplan. 
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Mineralressurser Se på hvordan plan-

lagte tiltak påvirker 

mineral-forekomster. 

Hva er kommunens 

ressursbehov og hva 

kan tilbys? 

Vurdere påvirkninger 

på mineralforekoms-

ter og eksisterende 

anlegg for uttak 

Kartdata hos NGU 

Tettsteds-utvik-

ling/ befolknings-

utvikling/ struktur 

Kartlegge bo-set-

ningsmønster og be-

folkningsutvikling hos 

unge og eldre. 

Vurdere bosetnings-

mønster og befolk-

ningsmønster i ulike 

områder og befolk-

nings-sammenset-

ning. 

Befolkningsanaly-

ser/prognoser, mulig-

het for fortet-

ning/spredt bebyg-

gelse. Se på regio-

nale og nasjonale fø-

ringer, temaplaner. 

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone,  

Vurdere hvordan 

drikkevannskilder, 

nedbørsfelt og vann-

ressursene blir be-

rørt. 

Hvordan vil tiltak 

komme i eventuell 

konflikt med vannres-

sursene, Vann og 

vassdrag, inkl. 

Strandsone. 

Ulike kartdatabaser, 

VA- avdeling. 

Tema ROS Hva skal utredes 

Forurensing Tema med RADON, støy (næring og vei), 

grunnforurensning, luftkvalitet, sårbare fjor-

der (avløpsledninger m.m.) 

Klimatilpasning Tema med klimaendringer: havnivåstigning, 

overvannproblematikk, 

Levevilkår og folkehelse Tema med levekår, folkehelse, boligpolitikk 

Naturrisiko Tema med skred, løsmasser, kvikkleire, flom, 

erosjon. 

 

2.1 Konfliktnivå 

Under hvert tema brukes en fargeskala for å angi hvilken konflikt som kan forventes mellom fo-

reslått arealbruk og berørte verdier og interesser. Betydningen av farger for konsekvens framgår 

under: 

 

 Ingen negative konsekvenser 

 Middels negative konsekvenser 

 Store negative konsekvenser 
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3. INNSPILL FRA ØYREKKA VALGKRETS  

3.1 BOLIG- /FRITIDSBOLIG 

Arkivsaksnr. 16-2312-50 

Forslagsstiller Anton Stenhaug 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/19 

Dagens arealbruk Boligbebyggelse/LNF 

foreslått formål Boligbebyggelse/LNF 

Areal (daa) -  

 

Kart innspill ikke mottatt.  

 

Ønsker å beholde grensene som de er på 

eiendom 65/19. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Ønsker å opprettholde grensene som er i gjeldende areal-

plan. Innspillet tilrådes. 

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-103 

Forslagsstiller Sigrun I. Antonsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/1 

Dagens arealbruk LNFR (LNFR areal for spredt bolig- fritids- el-

ler næringsbebyggelse, mv) 

foreslått formål LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næ-

ringsbebyggelse, mv 

Areal (daa) Ca. 45 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 
Eiendommen ligger i Mausund, i et område 

regulert som LNFR og LNFR spredt bolig- 

fritids- eller næringsbebyggelse, mv. Det er 

registrert myr og åpen jorddekt fastmark 

på området (AR5).  

 

 
Feltet i (LNFR spredt) øst ønskes flyttet vest-

over.  

 



 

  

 

 

 

 
 

 

8 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

 

I NIBIO viser AR5 at den aktuelle tomten er registrert med åpen fastmark 

(grå), overflatedyrka jord (gult) og fulldyrka jord (oransje).  Planforslaget 

vil gjøre at noe dyrka mark vil bli nedbygd. Dette anses som negativt. 

Innspillet går på å flytte avsatt område på eiendommen. Dette vil redu-

sere press på landbruksarealer.  

 

Naturmangfold  Hele Mausund er registrert med arter av særlig stor forvaltningsverdi for 

ansvarsarter 25% av europeisk bestand i Norge (storsporve, steinvender, 

svartbak, dvergfalk, gjøk og ærfugl).  

Trafikksikker-

het 

 Mausund er ei øy uten veiforbindelse, der Aursøyveien strekker seg over 

flere øyer, med forgreining med grusveistandard til den aktuelle tomta. 

Trafikken er lav, med en ÅDT på 50. Ingen trafikkulykker er registrert.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller SE-

FRAK-registrerte bygninger.  

Barn og unges 

oppvekst-vil-

kår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og unge 

i planlagt område vil ha fortsatt god tilgang til friluftsområder. Det er 

også kort vei til Mausund idrettsplass, samt oppvekstsenter.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Hele Mausund er registrert som viktig friluftsområde. Det er stier/traktor-

veier rundt alle øyene, og det er mulig å gå langs strendene, med bade-

plasser.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være offentlig VA nett i nærheten av området, ført fram 

til eksisterende boliger. Mausund oppvekstsenter ligger ca. 500 meter 

unna, hvor det er barnehage og skole opp til 10. trinn. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Kort vei til Coop Mausund – ca. 1,0 km. Det går ferge til Frøya og Sula. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvik-

ling/ struktur 

 Det er kort vei til skole, barnehage og nærbutikk.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Forslaget legger opp til LNFR spredt bebyggelse nær strandsonen. 
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ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor 

sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot radon sikres i 

byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Mausund er generelt 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Kommunen ønsker å styrke øyrekka jf. Samfunnsplan, 

dermed anses dette som positivt for området. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er et ønske i planprogrammet at det skal legges til 

rette for å styrke øyrekka i Frøya kommune. Utbygging 

av boliger og fritidsbebyggelse anses som positivt for 

Mausund. Presset på dyrket mark vil reduseres ved å 

flytte avsatt område for LNF FB. Dette anses også som 

positivt. Det anbefales at det settes en byggegrense på 

55 m fra sjø, noe som vil redusere privatisering av 

strandsonen. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-105 

Forslagsstiller Sigrun I. Antonsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/353 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næ-

ringsbebyggelse, mv 

Areal (daa) Ca. 2,5 daa 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 
Eiendommen ligger i Mausund, i et område 

regulert som LNFR og LNFR spredt bolig- fri-

tids- eller næringsbebyggelse, mv. Det er re-

gistrert myr og åpen jorddekt fastmark på 

området (AR5).  

 

 
Feltet i sørøst ønskes flyttet til området i nord-

øst. Det er ønskelig å bygge boliger der i ste-

det.  
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NIBIO viser AR5 at den aktuelle tomten er registrert med åpen fast-

mark (grå) og myr (lyseblå).  Eiendommen vil kun ligge i åpen fastmark 

som avsatt tidligere.  

 

Naturmangfold  Hele Mausund er registrert med arter av særlig stor forvaltningsverdi for 

ansvarsarter 25% av europeisk bestand i Norge (storsporve, steinvender, 

svartbak, dvergfalk, gjøk og ærfugl).  

Trafikksikker-

het 

 Mausund er ei øy uten veiforbindelse, der Aursøyveien strekker seg over 

flere øyer, med forgreining med grusveistandard til den aktuelle tomta. 

Trafikken er lav, med en ÅDT på 50. Ingen trafikkulykker er registrert.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller 

SEFRAK-registrerte bygninger.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstvilkår. Barn og unge 

i planlagt område vil ha fortsatt god tilgang til friluftsområder. Det er 

også kort vei til Mausund idrettsplass og oppvekstsenter.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Hele Mausund er registrert som viktig friluftsområde. Det er stier/traktor-

veier rundt alle øyene, og det er mulig å gå langs strendene, med bade-

plasser.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området, ført fram til eksis-

terende boliger. Mausund oppvekstsenter ligger ca. 500 meter unna, 

hvor det er barnehage og skole opp til 10. trinn. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

  Kort vei til Coop Mausund – ca. 1,0 km. Det går ferge til Frøya og Sula. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvik-

ling/ struktur 

 Det er kort vei til skole, barnehage og nærbutikk. Innspillet er en utvi-

delse av allerede avsatte områder til bolig, og vil bidra til fortetting.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant 
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ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor 

sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot radon sikres i 

byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Mausund er generelt 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Kommunen ønsker å styrke grendene jf. Samfunnsplan, 

dermed anses dette som positivt for området. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er et ønske i planprogrammet at det skal legges til 

rette for å styrke øyrekka i Frøya kommune. Utbygging 

av 2 boliger anses som positivt for Mausund. Naturmang-

foldet anses som noe berørt av dette tiltaket. Innspillet 

bidrar til utvidelse og fortetting av allerede avsatte områ-

der. Innspillet tilrådes. Det anbefales at avsatt område til 

LNF FB utvides til å gjelde hele teigen mellom kirkegård 

og regulert boligfelt.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-193 

Forslagsstiller Joar Johansen  

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/28 (Ellen Johansen og Karin Anton-

sen) 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Boligbebyggelse og kombinert bolig- og 

fritidsbebyggelse. 

Areal (daa) Ca. 63 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 
Eiendommen ligger i Mausund, i et om-

råde regulert som LNFR. Åpen fastmark 

på området (AR5).  

 

 
Området er ønsket regulert til 2 områder 

med kombinert bolig- og fritidsbebyg-

gelse og ett område til boligbebyggelse.   

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

 

I NIBIO viser AR5 at den aktuelle tomten er registrert som myr og åpen 

fastmark (grå).  

 

 

Naturmangfold  Hele Mausund er registrert med arter av særlig stor forvaltningsverdi for 

ansvarsarter 25% av europeisk bestand i Norge (storsporve, steinvender, 

svartbak, dvergfalk, gjøk og ærfugl).  
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Trafikksikker-

het 

 Mausund er ei øy uten veiforbindelse, der Aursøyveien strekker seg over 

flere øyer, med forgreining med grusveistandard til den aktuelle tomta. 

Trafikken er lav, med en ÅDT på 50. Ingen trafikkulykker er registrert. 

En økning i bebyggelse kan skape mer trafikk som igjen kan skape farlige 

situasjoner.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller 

SEFRAK-registrerte bygninger, men rett utenfor planområdet er det en 

boplass fra steinalderen.

 

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Avsetting av området til bolig og fritidsbebyggelse vil i noen grad sette 

begrensinger for arealene til barn og unge, da området er relativt stort.    

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Hele Mausund er registrert som viktig friluftsområde. Det er stier/traktor-

veier rundt alle øyene, og det er mulig å gå langs strendene, med bade-

plasser. Nedbygging av LNF anses som negativt for friluftsliv. 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være offentlig VA nett i nærheten til området. Mausund 

oppvekstsenter ligger ca. 500 meter unna, hvor det er barnehage og 

skole opp til 10. trinn. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Adkomst til boliger må vurderes oppgradert ved en utbygging. Kort vei til 

Coop Mausund – ca. 1,0 km. Det går ferge til Frøya og Sula. 

Næringsarealer  Ikke relevant. 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark og myr, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Det er kort vei til skole, barnehage og nærbutikk.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone,  

 Ingen betydning  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Arealet ligger innenfor sone høy aktsomhet for radon. Til-

tak mot radon sikres i byggesak gjennom TEK.   
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Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Mausund er generelt 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen gang/sykkelveg på Mausundvær. Kommunen øns-

ker å styrke Øyrekka jf. Samfunnsplan, dermed anses 

dette som positivt for området. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tomta ligger relativt sentralt på Mausund. Kommunen 

ønsker å styrke øyrekka og dermed er dette positivt. Det 

negative med denne utbyggingen er at det bygges ned 

LNF-område. Det stilles også spørsmål ved det reelle be-

hovet for boligbebyggelse på øya. Det er beskrevet at det 

er ønskelig med 30 bolig- og fritidsenheter, dette anses 

som mye for dette området. Det foreligger planer om 

etablering av folkehøyskole på Mausund. Innspillet ses i 

sammenheng med eventuelle behov dette utløser. Inn-

spillet tilrådes derfor.  

Formannskapets innstilling   
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3.2 NÆRING OG FORRETNING 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-26 

Forslagsstiller Hans Kristian Berge 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/25 

Dagens arealbruk Sjøhustomter 

foreslått formål Næring – verksted/lager 

Areal (daa) 1 

 
 

Deler av tomta inngår i reguleringsplan for 

sjøhustomter. Del av tomta som inngår i regu-

leringsplanen står ubrukt i dag.  
 

 

Forslagsstiller ønsker sin tomt regulert til næ-

ring – verksted/lager. Resten av tomta er re-

gulert til forretning i kommuneplanens areal-

del. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Landbruk berøres ikke. 

Naturmangfold  Ikke registrert noe naturmangfold. 

Tiltaket ligger innenfor strandsonen. Området bærer preg 

av å være bebygd.  

Trafikksikkerhet  Tomta har adkomst fra fylkesveien med en fartsgrense på 

30 km/t og en ÅDT på 50. Tiltaket vil ikke medføre noen 

betydelig økning i trafikk. Det er ingen gang-/sykkelveg.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ingen konsekvenser. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området er en del av et større kartlagt friluftsområde av 

svært viktig verdi. Området er bebygd og tiltaket vil ikke 

ha noen konsekvenser for friluftsliv. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Ikke opplyst om VA-nett. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst fra fylkesveien.  

Næringsarealer  Grunneiers tomt er regulert til næring med unntak av 

areal omtalt i innspillet. Omregulering av det aktuelle 

arealet gir grunneier mulighet til å utnytte hele tomten 

sin. 
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Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

0 Ikke relevant 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Tomta ligger innenfor høy aktsomhet for 

radon. 

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. 

Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet omfatter et mindre areal av tomta gnr/bnr 

65/25 som inngår i en eldre reguleringsplan for sjøhus. 

Sjøhus er bygd ut, det aktuelle arealet er ikke bebygd. 

Resten av grunneiers tomt er regulert til næring.  

Innspillet bør løses med en omregulering av området. 

 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-37 

Forslagsstiller Egil Berge 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/0 

Dagens arealbruk Næring og havneområde i sjø (Mau-

sund Havn) 

foreslått formål Næring og havneområde i sjø (Mau-

sund Havn) 

Areal (daa)  

Fra innspillet: Mausund Fiskarlag ber om at reguleringsplan for Mausund havneområde blir tatt 

opp til ny rullering, dette har sammenheng med den pågående prosess om å ta vekk flere fis-

kerihavner, bla Måøyhullet og Aursøy fiskerihavn på Mausund. Mausund Fiskarlag ønsker at 

bare ytre del av Kjeila skal bestå som fiskerihavn, og samtidig ønsker vi en liten oppmyking i 

lovverk, når det gjelder bruk i havneområdene. Mausund Fiskarlag mener at det må tillates 

noe annen bruk av eiendommene enn kun som sjøhus, bla må det tillates at stedets fiskere må 

få lov til utleie av brygger og ellers annen næringsvirksomhet på eiendommene. Dette for å 

prøve å bevare fortsatt bosetting her ute. Dette sier Frøya Kommune noe spesifikt om i dagens 

strategiske næringsplan, man skal stimulere til kreativ tenkning i øyrekka for å prøve å skape 

noe her ute. 

 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Dette må tas som en revidering av reguleringsplanen. Det har 

kommet flere innspill innenfor samme reguleringsplan. 

Formannskapets innstil-

ling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-61 

Forslagsstiller Stig Hansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/417, 65/446, 65/543, 65/463, 65/386, 

65/387 

Dagens arealbruk Den nordlige delen av området brukes til åpen 

lagring og fiskeriformål. Området i sør er be-

bygd med brygger/ lagerbygg og har kaier for 

fiskerivirksomhet.  

Foreslått formål 65/417 og 65/446: Naust/ fiskeri 

65/543, 65/463, 65/386, 65/387: Fiskeri/ an-

nen næring (først og fremst turistvirksomhet). 

Areal (daa) 2,4  

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 
 

 

Reguleringsområdet ligger i et område som er 

regulert til havneformål/ fiskeri og forretning i 

gjeldende plan.  

 

 

Eiendommene 65/417 og 65/446 ønskes ut-

viklet til naust/ sjøhus (nord i planområdet). 

De øvrige tomtene (sør i området) ønskes 

brukt til fiskeri/ næring, rettet mot utleie til 

turister. 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 
 

 

19 

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Eiendommene 65/417 og 65/446 framstår som aktivt brukt i fiskeri-

virksomhet. Dersom eiendommene utvikles til ren turistrettet virk-

somhet, vil dette redusere bruksmulighetene til kommersielt fiske.  

Landbruk 0 Ikke relevant. 

Naturmangfold  Planområdet ligger i en sone som omfatter Mausund og Gårdsøya, 

som er hekkeområde for stær, toppskarv og havørn. Det finnes ikke 

eksisterende eller foreslåtte naturvernområder i eller nært området. 

Sjøarealet rundt planområdet er registrert som svært viktig naturom-

råde på grunn av forekomst av store kamskjell.  

Trafikksikkerhet  Området betjenes av Måøyvegen, som er en privat veg med svært lav 

ÅDT (ikke registrert i NVDB). Tilrettelegging for økt turisme i området 

kan bidra til å øke biltrafikken. Vegen er smal, med bredde ned mot 

3,5 m.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert verneverdige bygninger eller kulturminner in-

nenfor planområdet. Sør og øst for planområdet er det flere SEFRAK- 

registrerte bygninger som ikke påvirkes av reguleringsplanen.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert steder eller områder som har relevans for barn 

og unges oppvekstsvilkår innenfor planområdet. Prosjektet påvirker i 

liten grad oppvekstsvilkår for barn og unge.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Reguleringsområdet inngår i et kartlagt friluftslivsområde registrert 

som svært viktig strandsone med tilhørende sjø og vassdrag. Det er 

påpekt at området rundt Mausund brukes mye til ulike skjærgårdsba-

serte friluftsaktiviteter og at det foregår mye kulturelt arbeid i områ-

det- blant annet flere festivaler.  

 

Tiltaket medfører bygging i strandsonen, men i et område som per i 

dag framstår som lite viktig for offentlighetens tilgang til sjøen.  

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det finnes offentlig vann- og avløpsnett i området som foreslås omre-

gulert.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Nærmeste skole og barnehage er Mausund oppvekstsenter, ca 800 m 

fra reguleringsområdet. Tilgang på skole og barnehage vil imidlertid 

være lite relevant for planen, siden det ikke jobbes for å legge til rette 

for permanente boliger. Nærmeste dagligvaretilbud er Mausund Coop 

marked, ca 250 m sørøst for reguleringsområdet. Her finnes også post 

i butikk- tilbud. Veien mot skolen og mot handelstilbudet er smal, 

men har sannsynligvis en trafikkmengde som tilsier at blandet trafikk 

kan være trafikksikkerhetsmessig akseptabel.   

Næringsarealer  Tiltaket vil medføre nedbygging av et areal som er regulert til forret-

ningsformål. Kan bidra til annen næring.  

Mineralressurser  Området er ikke registrert som mineralressurs.    

Tettsteds-utvik-

ling/ befolknings-

utvikling/ struktur 

 Tiltaket kan bidra til økt turistaktivitet i området rundt eksisterende 

havn. Eksisterende og ny fiskerinæring kan sameksistere med ny næ-

ring.  

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

 Tiltaket innebærer bygging av naust og sjøhus i 100 m- sonen, innen 

aktsomhetssonen for havstigning/ stormflo.   
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ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor 

høy aktsomhetssone for radon, men skal ikke benyttes 

som boligformål. Behov for avbøtende tiltak avklares i 

byggesak ut fra TEK. Utslipp i forbindelse med fiskerivirk-

somhet kan forekomme. 

Klimatilpasning  Berøres av havnivåstigning og stormflo. Naustbebyggelse 

er i sikkerhetsklasse F1, som krever at byggene skal tåle 

en 20-årsflom. 

Levevilkår og folkehelse  Planlagt virksomhet i området vil ikke bidra til å svekke 

kvaliteter som kan knyttes til levevilkår eller folkehelse. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er vurdert til å bidra til å øke aktivitetsnivået i 

havneområdet, og til å sikre grunnlag for kommersielt og 

fritidsmessig fiskeri.  

Tiltaket må vurderes gjennom en omreguleringsprosess 

for området, framfor i behandlingen av revidert KPA. Det 

har kommet flere innspill innenfor samme regulerings-

plan. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-97 

Forslagsstiller Håvard Sørgård 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/235 

Dagens arealbruk Fiskerihavn 

foreslått formål Næring, opplæring, fiske og utleie 

Areal (daa) 0,6 

Planstatus: Innspill: 

Gjeldende planstatus er reguleringsplan iD: 

1620-200403, hvor aktuell tomt er regulert 

sammen med flere som Havn. 

 

Bestemmelsene knyttet til havneformålet i regu-

leringsplanen er: 

 

 

 

Sjøhuset er utbygd, men det ønskes mulig-

heter for utvikling av tilleggsnæring, opp-

fattet som turisme. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk - fiskeri  Havbruksinteressene (oppdrett) berøres ikke. Eiendom-

mene 65/235 framstår som aktiv i fiskerivirksomhet. Der-

som eiendommen utvikles til ren turistrettet virksomhet, 

vil dette redusere muligheten for operativt kommersielt 

fiske. 

Landbruk 0 Ikke relevant 

Naturmangfold  Eiendommen er fullt ut nedbygd og i kommersiell bruk. 

Temaet er ikke relevant for denne tomta spesifikt, men 

tomta ligger i en sone som omfatter Mausund og Gårds-

øya, som er hekkeområde for stær, toppskarv og havørn. 

Det finnes ikke eksisterende eller foreslåtte naturvernom-

råder i eller nært området. Sjørarealet rundt planområdet 

er registrert som svært viktig naturområde på grunn av 

forekomst av store kamskjell. 
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Trafikksikkerhet  Området grenser til Fv6468, Gårdsøyvegen, med ÅDT på 

50. Fartsgrensa forbi eiendommen er 50 km/t. Det er 

ikke registrert trafikkulykker på denne vegen. Dekke-

bredden på vegen er 3,2 meter og det er ikke fortau 

langs vegen. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrerte automatisk fredete kulturminner 

innenfor området. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Ikke relevant da tomta brukes i kommersiell fiskesam-

menheng 

Folkehelse/ Friluftsliv  Ikke relevant 

 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Veg, vann og avløp ligger til tomta. 

Infrastruktur/ samferdsel  Fv 6468 med direkteavkjørsel til eiendommen 

Næringsarealer  Kan bidra til tilrettelegging for nye næringer. 

Mineralressurser  Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Innspillet bygger på ønske om at lokalt forankret næ-

ringsliv kan utvikle seg i tråd med samfunnsendringene. 

Fiskeriene er i endring og turismen er i vekst.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Endring av formål anses ikke som konfliktfylt i forhold til 

vann og vassdrag og i forhold til eksisterende situasjo-

nen.   

 

ROS-analyse 

Forurensing  Må undersøkes nærmere i forhold til tidligere bruk av om-

rådet.  

Klimatilpasning  Området ligger ved sjøen, men tiltak vil skje i dagens an-

legg. Evt nybygg må tilpasses anbefalingene i DSBs veile-

der til plassering i forhold til stormflo og havnivåstigning.  

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil sikre grunnlaget for bosetting og dermed 

grunnlaget for fortsatt gode levevilkår og folkehelse i om-

rådet. 

Naturrisiko   Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. Til-

tak må dokumenteres å hensynta dette. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan.  

Innspillet må håndteres i en omregulering. Det bemerkes 

at også andre innspill i området gjelder samme regule-

ringsplan. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-99 

Forslagsstiller Arild Nordvik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/88 

Dagens arealbruk Fiskeri (Mausund Havn) 

foreslått formål Fiskeri og ferieformål 

Areal (daa) 150 kvm 

 
Innspiller er enig i fiskerlagets inn-

spill. Han ønsker at det skal være 

mulighet for å bruke brygga til fly-

tebrygge til turister i tillegg til fiske. 

Men ønsker ikke at fiskerihavnen 

skal bli til noe annet enn fiskeri 

(f.eks. slik som Ballstad og Hen-

ningsvær). 

 

Reguleringsplan for Mausund havn gjelder. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Dette må tas som en revidering av reguleringsplanen eller en helt ny 

reguleringsplan. Kommet flere innspill innenfor samme reguleringsplan.  

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-106 

Forslagsstiller Arnstein U. Antonsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/1 

Dagens arealbruk LNFR  

foreslått formål Forretning 

Areal (daa) Ca. 1,4 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 
Eiendommen ligger i Mausund, i et om-

råde regulert som LNFR. Åpen fastmark 

på området (AR5).  

 
LNFR-området langs vegen ønskes av-

satt til forretning for å kunne lage ad-

komst til området. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

 

I NIBIO viser AR5 at den aktuelle tomten er registrert med åpen fast-

mark (grå).  

Naturmangfold  Hele Mausund er registrert med arter av særlig stor forvaltningsverd for 

ansvarsarter 25% av europeisk bestand i norge (storsporve, steinvender, 

svartbak, dvergfalk, gjøk og ærfugl).  

Trafikksikker-

het 

 Mausund er ei øy uten veiforbindelse, der Aursøyveien strekker seg over 

flere øyer. Trafikken er lav, med en ÅDT på 50. Ingen trafikkulykker er 

registrert.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller 

SEFRAK-registrerte bygninger.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og 

unge i planlagt område vil ha fortsatt god tilgang til friluftsområder.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Hele Mausund er registrert som viktig friluftsområde. Det er stier/trak-

torveier rundt alle øyene, og det er mulig å gå langs strendene, med ba-

deplasser.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være offentlig VA nett i nærheten til området. Mausund 

oppvekstsenter ligger ca. 500 meter unna, Hvor det er barnehage og 

skole opp til 10 trinn. 

68Infrastruk-

tur/ samferdsel 

 Kort vei til Coop Mausund – ca. 1,0 km. Det går ferge til Frøya og Sula. 

Næringsarealer  Dette anses som positivt for området, når deler av arealet likevel er av-

satt til forretning. 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark, ikke registrert som ressurs.  
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Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Det er kort vei til skole, barnehage og nærbutikk.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone,  

 Forslaget legger opp til forretningsvirksomhet i strandsonen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Arealet ligger innenfor sone høy aktsomhet for radon. Til-

tak mot radon sikres i byggesak gjennom TEK.  Det kan 

forekomme utslipp i fjord i forbindelse med næring som 

blir etablert på området.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Mausund er generelt 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Kommunen ønsker å styrke Øyrekka jf. Samfunnsplan, 

dermed anses dette som positivt for området. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er et ønske i planprogrammet at det skal legges til 

rette for å styrke øyrekka i Frøya kommune. Utbygging 

av næring anses som positivt for Mausund. Innspillet vil 

gjøre allerede avsatt område til forretning lettere til-

gjengelig. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   

 

Arkivsaksnr. 16-2312-208 

Forslagsstiller Gustav Gjevik 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/529 

Dagens arealbruk Delvis regulert, delvis uten arealformål 

foreslått formål Forretning/kontor 

Areal (daa) -  

 

Kart innspill ikke mottatt.  

 

Forslagstiller foreslår at gnr./brnr. 65/529 får 

samme status som gnr./bnr. 65/408. 

Eiendommene har samme eier og dette vil 

bidra til at området får enn mer helhetlig 

utforming.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Deler av eiendommen som det ønskes endret formål på 

er en del av gjeldende reguleringsplan. Endring av formål 

bør skje ved reguleringsendring og evt. utvidelse av re-

guleringsplan dersom resten av eiendommen skal inngå.  

Formannskapets innstilling   
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3.3 ANDRE FORMÅL  

 

Arkivsaksnr. 16-2312-24 

Forslagsstiller Ola Flyum 

Gnr/Bnr (Grunneier)  

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Tursti fra Sula til Sør-Sula 

Areal (daa)  

Planstatus: Innspill: 

I kommuneplanen er landområdene avsatt 

til LNFR. 

 

 
 

Ønskelig å binde Sula og Sulaholmene (Sør-

Sula) i sør-vest sammen med gang- og 

bruforbindelse 

 

Innspillet tolkes til å innebære en trasé som 

dette: 

 

Det vises til måten det er gjort på Verdens Ende 

(Tjøme) (se bildet nedenfor) 

 

Hensikten er å tilrettelegge bedre for friluftslivet 

på Sula. 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk - fiskeri  Grunne farvann – ikke havbruk eller fiskerier. 

Tiltaket berører heller ikke farleder til sjøs. 

Landbruk  Øyene og holmene er åpen skrinn mark uten interesse for 

landbruket  

Naturmangfold  Tiltaket berører store områder og må vurderes nøye i for-

hold til virkninger for naturmangfold.  

Trafikksikkerhet 0 Ikke relevant  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrerte automatisk fredete kulturminner 

innenfor området.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Tilretteleggingstiltak for friluftsliv. Innbyggere og tilrei-

sende på Sula får gjennom dette utvidet område for ferd-

sel. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Positivt tiltak for friluftslivet. Tilrettelegger områder for 

allmennheten. Imidlertid kan det være motstridende in-

teresser i forhold til småbåt- og kajakkbrukere.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

0 Ikke relevant 

Infrastruktur/ samferdsel 0 Ikke relevant 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser 0 Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Innspillet vil være tilretteleggingstiltak for å styrke fri-

luftslivstilbudet på Sula. Kan gjøre Sula mer attraktivt 

som reisemål.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Poller vil bli fylt igjen. Marine naturmiljøer vil endres. Iva-

retakelse av vannutskifting og strømmer blir en viktig del 

av et slikt prosjekt. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket vil neppe fremme forurensning gjennom utslipp. 

Dog bør en ha opplegg som sikrer mot dette i anleggsti-

den. 

Klimatilpasning  Tiltaket vil bli utsatt for kraftig værpåkjenning, og på lang 

sikt også klimaendringene. Utforming og byggemetoder, 

herunder materialbruk vil være avgjørende for at tiltaket 

står seg over tid. 

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil gi flere tilgang til denne delen av Sulaøyene. 

Sikkerhetsaspektet må ivaretas i et slikt prosjekt, slik at 

folk kan være trygge, tross ekstreme værforhold. 

Naturrisiko   Ingen spesielle for denne typen tiltak.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket er av typen som kan aksepteres innenfor allerede 

avsatt formål i kommuneplanens arealdel. 

Virkningene av tiltaket må vurderes grundig, da det i 

sterk grad berører viktige naturmiljøer. 

Grunnet manglende detaljering i prosjektet avsattes ikke 

formål i plan på dette tidspunkt.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-79 

Forslagsstiller Karsten Knutsen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/10 

Dagens arealbruk Fritidsbebyggelse i regplan 

foreslått formål LNFR 

Areal (daa) Ca. 29 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 

 
 

 

Eiendommen ligger på Mausund, i et område 

hvor regplan skal gjelde. Det er registrert myr 

og åpen jorddekt fastmark på området (AR5).  

 

 

 

 

 

Feltet ønskes omregulert fra fritidsboliger til 

LNFR. Det er ønskelig at det ikke bygges på 

området.    

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NIBIO viser AR5 at de aktuelle tomtene er registrert med skrinn fast-

mark (grå) og myr (lyseblå). 

Naturmangfold  Hele Mausund er registrert med arter av særlig stor forvaltningsverdi for 

ansvarsarter 25% av europeisk bestand i Norge (storsporve, steinven-

der, svartbak, dvergfalk, gjøk og ærfugl).  

Trafikksikker-

het 

 Mausund er ei øy uten veiforbindelse, der Aursøyveien strekker seg over 

flere øyer, med forgreining med traktorveistandard til den aktuelle 

tomta. 

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller 

SEFRAK-registrerte bygninger.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår. Barn og 

unge i planlagt område vil ha fortsatt god tilgang til friluftsområder. 
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Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Hele Mausund er registrert som viktig friluftsområde. Det er stier/trak-

torveier rundt alle øyene, og det er mulig å gå langs strendene, med ba-

deplasser.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være VA nett i nærheten til området, ført fram til eksis-

terende boliger.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

  Kort vei til Coop Mausund – ca. 1,0 km. Det går ferge til Frøya og Sula. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

  Svekker Mausund som sted for fritidsboliger.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Området ligger delvis innenfor 100m avstand fra sjø. 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ikke kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor 

sone høy aktsomhet for radon. Tiltak mot radon sikres i 

byggesak gjennom TEK.  

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Mausund er generelt 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Ikke aktuelt. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Reguleringsplanen som omfatter fritidsboliger anses som 

relativt ny, og er delvis bebygd. Innspillet avvises derfor.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-145 C 

Forslagsstiller Frøya kommune/VA 

Gnr/Bnr  64/1 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Nytt avløpsrenseanlegg Sula 

Areal (daa) Uklart (ca 2,6 daa) 

  

 

 

Aktuelt område er i dag avsatt til LNF i kom-

muneplanen, men grenser til veg, boliger og 

næringsområde. 

Areal for nytt avløpsrenseanlegg på Sula som 

er tenkt etablert på kommunal eiendom 

G64/1

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Arealet ligger på åpen fastmark egnet for beite. 

Naturmangfold  Ingen spesielle registreringer i området. 

Trafikksikkerhet  Aktuelt område ligger i enden av privat atkomstveg til 

boliger. Drift av anlegget må hensynta dette. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området ligger inn mot veg og bebyggelse. Ingen spesiell 

tilrettelegging på tiltaksområdet. Tiltaket privatiserer ikke 

og begrenser i liten grad bruk av nærliggende områder.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Ingen spesielle interesser her 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Vil bidra til å bygge opp kommunal infrastruktur.  

Atkomst via private veger, Skuthaugvegen og Pensjonat-

veien.  

Infrastruktur/ samferdsel 0 Ikke relevant 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  
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Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur da tiltaket 

er infrastrukturtiltak rettet mot etablert bebyggelse i om-

rådet. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Bekkedrag i aktuelt område må hensyntas.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen spesielle.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket lar seg gjennomføre uten konflikt med andre til-

tak. Området bør avsettes i tråd med innspillet. Innspillet 

tilrådes.  

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-165 

Forslagsstiller Håvard Holte Os 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/275 (Mausund Grendelag) 

Dagens arealbruk Boligbebyggelse 

foreslått formål Offentlig eller privat tjenesteyting 

Areal (daa) Ca. 0,5 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 
Eiendommen ligger i Mausund, i et område av-

satt til bolig. Åpen fastmark på området (AR5).  

 

Eiendommen benyttes som brannstasjon 

og burde avsettes som offentlig eller privat 

tjenesteyting.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

I NIBIO viser AR5 at den aktuelle tomten er registrert som bebygd og 

med åpen fastmark (grå).  
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Naturmangfold  Hele Mausund er registrert med arter av særlig stor forvaltningsverd for 

ansvarsarter 25% av europeisk bestand i Norge (storsporve, steinven-

der, svartbak, dvergfalk, gjøk og ærfugl).  

Trafikksikker-

het 

 Mausund er ei øy uten veiforbindelse, der Aursøyveien strekker seg over 

flere øyer, med forgreining med grusveistandard til den aktuelle tomta. 

Trafikken er lav, med en ÅDT på 50. Ingen trafikkulykker er registrert.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller 

SEFRAK-registrerte bygninger.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Hele Mausund er registrert som viktig friluftsområde. Det er stier/trak-

torveier rundt alle øyene, og det er mulig å gå langs strendene, med ba-

deplasser.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være offentlig VA nett i nærheten til området. Mausund 

oppvekstsenter ligger ca. 500 meter unna, hvor det er barnehage og 

skole opp til 10 trinn. Tiltaket understøtter kommunal infrastruktur.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Kort vei til Coop Mausund – ca. 1,0 km. Det går ferge til Frøya og Sula. 

Næringsarealer  Ikke aktuelt 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark og bebygd, ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Det er kort vei til skole, barnehage og nærbutikk.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone,  

 Ingen betydning.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Arealet ligger innenfor sone høy aktsomhet for radon. Til-

tak mot radon sikres i byggesak gjennom TEK.   

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Mausund er generelt 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Kommunen ønsker å styrke grendene jf. Samfunnsplan, 

dermed anses dette som positivt for området. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Eiendommen er en brannstasjon og har blitt benyttet til 

dette lenge, det anses dermed som uproblematisk å av-

sette dette området til offentlig eller privat tjenesteyting.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-167 

Forslagsstiller Mausund Idrettslag 

Gnr/Bnr (Grunneier) 65/45, 65/544, 65/3 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Idrettsanlegg 

Areal (daa) Ca. 13 daa 

Kart dagen situasjon Kart fremtidig situasjon 

 
Eiendommen ligger i Mausund, i et område 

regulert som LNFR. Åpen fastmark på om-

rådet (AR5).  

 

 

 
Eiendommen benyttes som idrettsplass 

med skotthyll og fotballbane, i tillegg er 

området bebygd med idrettshus/forsam-

lingshus og svømmehall. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  

 

 

I NIBIO viser AR5 at den aktuelle tomten er registrert som bebygd og 

med åpen fastmark (grå).  

 

Naturmangfold  Hele Mausund er registrert med arter av særlig stor forvaltningsverdi for 

ansvarsarter 25% av europeisk bestand i Norge (storsporve, steinven-

der, svartbak, dvergfalk, gjøk og ærfugl).  

Trafikksikker-

het 

 Mausund er ei øy uten veiforbindelse, der Aursøyveien strekker seg over 

flere øyer, med forgreining med grusveistandard til den aktuelle tomta. 

Trafikken er lav, med en ÅDT på 50. Ingen trafikkulykker er registrert.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Planområdet har ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller 

SEFRAK-registrerte bygninger.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Regulering av området til Idrettsanlegg anses som positivt for barn og 

unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Hele Mausund er registrert som viktig friluftsområde. Det er stier/trak-

torveier rundt alle øyene, og det er mulig å gå langs strendene, med ba-

deplasser.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være offentlig VA nett i nærheten til området. Mausund 

oppvekstsenter ligger ca. 500 meter unna, hvor det er barnehage og 

skole opp til 10 trinn. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Kort vei til Coop Mausund – ca. 1,0 km. Det går ferge til Frøya og Sula. 

Næringsarealer  Ikke aktuelt 

Mineralressur-

ser 

 Fast mark og bebygd, ikke registrert som ressurs.  
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Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvikling/ 

struktur 

 Det er kort vei til skole, barnehage og nærbutikk.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone,  

 Ingen betydning  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Arealet ligger innenfor sone høy aktsomhet for radon. Til-

tak mot radon sikres i byggesak gjennom TEK.   

Klimatilpasning  Ingen kjente risikoer for området. Mausund er generelt 

vindutsatt.  

Levevilkår og folkehelse  Kommunen ønsker å styrke øyrekka jf. Samfunnsplan, 

dermed anses dette som positivt for området. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Eiendommen har en etablert idrettsplass og har blitt be-

nyttet til dette lenge, det anses dermed som uproblema-

tisk og positivt å avsette dette området i tråd med bruk 

til idrettsanlegg og grendahus. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-206 

Forslagsstiller SuMaBo Felleslag (Sigbjørn Larsen) 

Gnr/Bnr (Grunneier)  

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Hovedvei  

Areal (daa)  

Dagens trasè 

 

Forslag til trasè 

 

 

1. Traseen endres til å gå direkte fra Lomsøya like sør for fergeleiet, direkte mot Skjerv-

øya via Lomsøygalten, langs Skjervøya over øyrekken i SV og mest mulig rett fram 

via Oløya til Pålen der nytt fergeleie for Sula bygges.  Det vil være en vurderingssak 

om traseen, fra Oløya skal gå over den lokale farled med bro til de andre store øyene 

i nord, slik at landbruk og annet næringsliv kan utvikles der. 

2. Vi vil ikke se bort fra at dersom øysamfunnene får utvikle seg, vi det langsiktige mål 

med bare ett fergeleie, vil denne trase være den mest framtidsrettede. 

3. Derfor vil SuMaBo Felleslag foreslår at disse store øyene avsettes til jordbruk og ut-

byggingsområder, helst ikke hytteområde. Da det vil skape interessemotsetninger. 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk   

Landbruk  De fleste av øyene er registrert som åpen jorddekt fastmark. Det er 

dermed ikke noe landbruksarealer ved denne traseen. 

Naturmangfold  Det må gjennomføres en utredning da det er viktige områder over alt 

på øyene.  

Trafikksikkerhet  Innspillet vil gjøre innbyggere og tilreisende mindre avhengig av båt-

transport. Veiforbindelsen må opparbeides i tilstrekkelig standard for 

å ivareta trafikksikkerheten. 

Kulturminner og kul-

turmiljø 

 Det er kulturminner på Oløya og på Hjertøya 

Barn og unges opp-

vekst-vilkår 

 Ikke aktuelt 

Folkehelse/ Frilufts-

liv 

 Det antas at øyene benyttes til friluftsliv. En vei vil ødelegge mye av 

dette uansett trasè. 

Kommunale tjenes-

ter/ 

Infrastruktur 

 Vil gi veiforbindelse mellom øyene. 

Infrastruktur/ sam-

ferdsel 

 Ferge går i dag via Bogøya. 

Næringsarealer  Ikke relevant 

Mineralressurser  Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvik-

ling/ struktur 

 Det er positivt for næring og befolkningen at det bygges veiforbin-

delse mellom øyene. 

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

 Vann og vassdrag, inkl. Strandsone vil påvirkes av en utbygging av 

veg. Det må gjennomføres grundige undersøkelser ved en regule-

ringsplan.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Anleggsarbeid for veg ved sjøen vil føre til utfyllinger og 

dette kan skade dyreliv til sjøs og til lands.  

Klimatilpasning  Området er utsatt for ekstremvær.  

Levevilkår og folkehelse 0 Ikke relevant 

Naturrisiko   Tiltaket må vurderes i forhold til naturrisiko.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er vanskelig å ta noe standpunkt om trasevalg uten å 

gjennomføre en større utredning. Avsatt trase i gjeldende 

plan tas ut av planen. Innspillet tilrådes ikke.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-213 

Forslagsstiller Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne 

Gnr/Bnr (Grunneier) 66/105,66/128, 66/4, 66/245 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Rorbuer 

Areal (daa) - 

  

 
Området er i dag avsatt til LNFR i gjeldende kommu-

neplan. I tillegg ligger det over en hensynssone for 

bevaring av naturmiljø  

 

Kommuneplanens bestemmelser sier under pkt 2, 

Hensynssoner; 

 

 

 

Froan landskapsvernområde med dyrelivsfredning 

rammer inn de største øyene på Halten. Froan dyre-

livsfredning dekker landskapsvernområdet, samt 

områdene som er unntatt der, i tillegg Haltenøyene, 

og en 2 km bred sone omkring alle. Hensikten med 

vern er å verne fugler og pattedyr mens de opphol-

der seg i sine viktigste aktivitetsområder, inkludert 

Det ønskes fradelt tomter og 

muligheter for rorbuer, delvis i tråd 

med Bebyggelsesplan fra 

Kulturavdelingen i Sør-Trøndelag 

fylkeskommune  14.09.1994,(omr 1, 

omr 2 og omr 3) 

 
Husøya – 6-10 rorbuer i område 1, 

uoppgitt i område 4 (anslag 2-3 ror-

buer) 

 

 
Område 2, på Purkholmen, 5 rorbuer 

og område 3 på Rorsøya, uoppgitt (an-

slag 6-7 rorbuer) 

 

Planlagt størrelse på hver enkelt tomt 

vil ligge på 250 – 300 m². Hver enkelt 

tomt må tilpasses høydekoter på det 

avsatte området. Alle bygninger som 

blir bygget skal tilpasses rorbustilen på 

Halten. Maksimal grunnflate på 50 m². 

Rafthøyde på ca 3 m, og mønehøyde 

på ca 4,5 m. 
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nærliggende beiteområder. Området er et svært vik-

tig myteområde for andefugler. Det vises til nær-

mere omtale av verneverdiene i egne rapporter og 

verneplandokumenter. 

 

Vernebestemmelsene for dyrefredningsområdet; 

 
 

Materialer som ønskes er bindingsverk 

med utenpåliggende bordkledning. Ma-

les rødt eller hvitt. Stiftelsen vil jobbe 

videre med regulering av områdene og 

utarbeiding av spesifikasjon av byg-

ning. 

 

Stiftelsen oppfordrer eiere av eksiste-

rende tomter om å jobbe for fortetting 

der det tidligere har vært rorbuer. 

Opptegning av fiskeværet – 1920/1992 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant – tiltakene er på land. 

Landbruk  Området er i hovedsak registrert som åpen fastmark, noe 

som i praksis kan fungere som beiteland. Det er ikke 

landbruksdrift på øyene. 

Naturmangfold  Området berører dyrefredningsområdet i Froan. Se egne 

dokumenter knyttet til verdi og bestemmelser. Fylkes-

mannen i Trøndelag er forvalter av verneområdene. 

 

Alle tiltak som ønskes gjennomført bør underlegges nød-

vendige utredninger som dokumenterer at verneforskrif-

tene overholdes.  

Trafikksikkerhet  Området ligger utenfor trafikkert veg.    

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert flere kulturminner i nærhet til aktuelle 

utbyggingsområder.  

  
Kulturmiljøer som disse inngår i bør hensyntas i utvik-

lingen av Halten.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Besøkende, grunneiere, brukere og besøkende vil oppleve 

Halten mer attraktivt.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Tiltaket vil virke positivt for nye etablerere som ønsker 

tilgang til natur- og kulturhistoriske områdene på Halten 

og Froan.  Årlig arrangeres «Haltendagene». I den anled-

ning kommer mange besøkende og det settes opp egne 

transporter fra bla Trondheim. Det er egen stiftelse som 

ivaretar felles interesser i området. Sosiale- og kulturelle 

aspekter framstår som viktige for eiere og besøkende, 

noe som igjen er av stor betydning for folkehelsen. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Vannforsyning er via lokalt system. 

Infrastruktur/ samferdsel 0 Ikke relevant 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser 0 Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Halten er et gammelt fiskevær som i dag brukes av 

grunneiere, men hvor eiendommene og bygningsmassen 

i hovedsak er fungerer som fritidsbebyggelse. Bebyggel-

sen ligger i små klynger spredt utover øyene, men i ho-

vedsak er det klare konsentrasjon av bygninger – som 

den tradisjonelle fiskeværbebyggelsen. 

Nye prosjekter her vil ikke være rettet mot fast bosetting. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Ikke relevant for omsøkte tiltak 
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ROS-analyse 

Forurensing  Ikke spesielt relevant, da det søkes om tradisjonell be-

byggelse på land. VA-løsningene må følge de krav som 

ellers er i området. 

Klimatilpasning  Området ligger langt til havs og er lett påvirket av klima. 

Klimatilpasning vil i hovedsak være å plassere klassifisert 

bebyggelse i henhold til DSBs veileder, samt sørge for ut-

forming, materialbruk og sikring mot vind og nedbør.  

Levevilkår og folkehelse  Positivt å la flere få ta del i historiske miljøer som dette. 

Det er viktig at allmennheten sikres fri tilgang til Halten. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det foreligger 4 konkrete innspill. Antallet nye rorbuer kan 

være opp mot 25, noe som vil innebære nær en dobling 

av dagens antall. 

 

Det er viktig at nye tiltak underordnes og tilpasses dagens 

situasjon, bebyggelsen, naturen og kulturhistorien. Nye 

tiltak bør skje i tråd med et kulturhistorisk tenkesett og i 

en slik sammenheng vil alt annet enn fortetting være en 

utfordring. Størrelse, plassering, utforming, materialbruk 

og fargebruk er derfor svært viktig.  

 

Utbygging bør skje skånsomt og i en takt der det under-

veis kan høste erfaring med utviklingen. Prioritet bør 

være på de tomter det har stått bebyggelse tidligere, 

samt fortetting.   

 

Innspillet tilrådes. Forslag til planbestemmelser for områ-

det vil utarbeides i samarbeid med Trøndelag fylkeskom-

mune og Fylkesmannen i Trøndelag.  

Formannskapets innstilling   

 



Oppsummering innspill Øyrekka krets 
 

Referanse i 
kart 

Ref. nr. Innstilling Annet Sidetall 
KU/ROS 

16/2312-50  Nei I tråd med gjeldende plan. s. 7 

16/2312-103 Y5ITKJ Ja  s. 7 

16/2312-105 NJXITB Ja  s. 9 

16/2312-193 AGAM47 Ja  s. 12 

Næring og forretning 
16/2312-26 2PAZAN Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 15 

16/2312-37 QUABTB Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 17 

16/2312-61 VT2SSQ Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 18 

16/2312-97 R87APQ Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 21 

16/2312-99 PTT7Z8 Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 23 

16/2312-106 47FZKH Ja  s. 24 

16/2312-208  Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 25 

Andre formål 
16/2312-24  Nei  s. 26 

16/2312-79 DQ6NHZ Nei  s. 28 

16/2312-145C  Ja  s. 30 

16/2312-165 N3HSNU Ja  s. 31 

16/2312-167 2VFSF3 Ja  s. 33 

16/2312-206  Nei Avsatt trase` tas ut.  s. 35 

16/2312-213  Ja  s. 37 

 



16-2312-26
Verksted/lager 16-2312-61

16-2312-61

Naust/
sjøhus

Fiskeri
/næring

16-2312-79

16-2312-99

16-2312-103

Flytting
av
LNFR-
spredt
bolig

16-2312-105

2 boliger

16-2312-106
Utvidelse av
dagens område

16-2312-165

Brannstasjon

16-2312-167

16-2312-193

Komb
bolig/fritid

Komb
bolig/fritid

16-2312-208

16-2312-105

Denne
delen
flyttes
nordvest

16-2312-145C

16-2312-50

16/2312-97

5 boliger

fiskeri/turisme/flytebrygge

16-2312-206
Ny vegforbindelse
Sula-Mausund-Bogøya

16-2312-24
Gangbroer - tursti

Aursøyan

Hjertøya

Oløyan

Sula

Bogøya

Mau su nd

Sula

Måøya

Vassøya

Ursøya

Skogsøya

Sulfjorden

Hestø

Fjølværet

Kartet viser alle registrerte innspill til rullering av kommuneplanens
arealdel i 201 8 .
Det forenklede bakgrunnskartet viser gjeldende LNF-område r
(Landbruk Natur og Friluftsliv), omriss av gjeldende
reguleringsplaner, veier og noen stedsnavn

0 100 200 300 400 500 m

Datakilde: Frøya kommune/Geonorge 201 8
Kartprodusent: Kart og oppmåling, Frøya kommune

Planavgrensning

Grense for arealformål

Felles for kommuneplan PBL 1 985 og 2008

Veier

Boligbebyggelse

Fritidsbebyggelse

Tjenesteyting

Forretninger

Andre typer bebyggelse (sjøhus, naust)

Kommuneplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §1 1 -7 NR.1 )

LNFR-areal, spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse

LNFR-areal

Kommuneplan-Landbruk-,natur- og friluftsformål (PBL2008 §1 1 -7 NR. 5)

Kombinert bebyggelse og anlegg

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Kommuneplan-Hensynsoner (PBL2008 §1 1 -8)

Fremtidig

Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift - nåvæ rende

I nnspill til kommuneplanens arealdel - Øyrek ka. Alle innspill



8 Bogaskjærflua F

SBH

H910

H910

1620197802

1620200403

LNF F 5

UBF 22

UBF 21

FH Måøyholet og Gårdsøykeila

H910

1620200204

UBF 18

UBF 18

UBF 18

UBF 17

FH Sula

LNF F 4

LNF F 5

SBH

H910

1620197801

H910

H910

1620201003

UBF 26

UF 25

1620198401

LNF F 5

LNF F 3

FH Aursøyan

UBF 20

UBF 19

16-2312-103

Flytting av
LNFR spredt bolig

16-2312-105

2 boliger

16-2312-106
Utvidelse av
dagens område

16-2312-165

Brannstasjon

16-2312-167

16-2312-193

Komb
bolig/fritid

Komb
bolig/fritid

16-2312-105

16-2312-145C

5 boliger

Idrett/grendahus

Aursøyan

Hjertøya

Oløyan

Sula

Bogøya

M au su n d

Sula

Måøya

Vassøya

Ursøya

Skogsøya

Sulfjorden

Fjølværet

Kartet viser anbefalte innspill til rullering av kommuneplanens arealdel i 201 8 sammen med gjeldende arealplan. Disse vurde res
av Formannskapet.
Det forenklede bakgrunnskartet viser gjeldende LNF-område r (Landbruk Natur og Friluftsliv), omriss av gjeldende
reguleringsplaner, veier og noen stedsnavn

0 100 200 300 400 m

Datakilde: Frøya kommune/Geonorge 201 8
Kartprodusent: Kart og oppmåling, Frøya kommune

Planavgrensning

Grense for arealformål

Felles for kommuneplan PBL 1 985 og 2008

Veier

Boligbebyggelse

Fritidsbebyggelse

Tjenesteyting

Forretninger

Andre typer bebyggelse (sjøhus, naust)

Kommuneplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §1 1 -7 NR.1 )

LNFR-areal, spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse

LNFR-areal

Kommuneplan-Landbruk-,natur- og friluftsformål (PBL2008 §1 1 -7 NR.5)

Kombinert bebyggelse og anlegg

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Kommuneplan-Hensynsoner (PBL2008 §1 1 -8)

Fremtidig Nåværende

Angitthensyngrense

Angitthensynsone - Bevaring naturmiljø

Detaljeringgrense

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Boligbebyggelse - nåværende

Fritidsbebyggelse - nåværende

Forretning - nåværende

Tjenesteyting - nåværende

Fritids- og turistformål - nåværende

Næringsbebyggelse - nåværende

Andre typer bebyggelse - nåværende

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur- nåværende

Havn - nåværende

Parkering - nåværende

Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift - nåvære nde

LNFR-areal ,Spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse - nåværende

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandson e - nåværende

Småbåthavn - nåværende

Fiske - nåværende

Naturområde vann - nåværende

Kombinerte formål sjø og vassdrag - nåværende

Kommuneplan/Kommunedelplan PBL 2008

I n n spi l l ti l kom m u n epl an en s areal del - Øyrek ka. I n n sti l l i n g ti l form an n skapet

E



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: AGAM47 Registrert 

dato:31.05.2018 

15:28:52

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Joar Johanen

Dato

31.05.2018

Adresse

Nedre Bakklandet 56

Postnr

7014

Poststed

Trondheim

Telefonnummer

48100969

E-post

joar@thommesen-ark.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Ellen Hansine Johansen og Karin Sofie Antonsen

Eiendommen

Stedsnavn

Måøya

Gnr

65

Bnr

28

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Dagens arealformål er LNF. 
Bet går en sti gjennom område som benyttes av mosjonister. 
Området brukes ikke til landbruksformål.

Hva ønskes området brukt til?



Det ønskes å få omdefinert deler av området til byggeområder, 2 områder til kombinert bolig- og fritidsbebyggelse, og ett område 
til boligbebyggelse. 
Områdene ligger som en naturlig utvidelse av byggefeltet på Mausund, og i umiddelbar nærhet til en framtidig folkehøgskole. 
Forslaget vil ikke være til hinder for alminnelig ferdsel i området. 
 

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

ca 30 bolig- og fritidsenheter. 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca. 35 mål

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

ca. 50 meter til nærmeste tilknytning

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Forslaget fremmes på vegne av Ellen Hansine Johansen og Karin Sofie Antonsen som er hjemmelshavere for eiendommen.

Når har du planer om å bygge ut området?

Område for boliger vil bli bygd ut når Folkehøgskolen er på plass. 
Område for bolig- og fritidsbebyggelse vil bli bygd ut når tilstrekkelig antall interessenter har meldt seg, har allerede 2-3 
interessenter på blokka, så håper på oppstart i løpet av 2019.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser



Det er ifølge miljostatus.no registrert ørn, toppskarv og stær i område. Område er IKKE hekkeplass for hverken ørn eller skarv.

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk

Det går en sti gjennom området som brukes av mosjonister. Stien brukes at et lite antall personer nesten daglig. 
Det vil ved en eventuell utbygging legges til rette for fortsatt bruk av området i fritidsøyemed, både med stier, lekeplasser og 
grøntområder internt på byggeområdene.

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Man vil måtte gå langs bilveien, men trafikken er lav på Mausund.



Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Det går ei høyspentlinje gjennom eiendommen 65/28, men byggeområde berører ikke høyspenttraseen.

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Det er mangel på hyttetomter på Måøya på Mausund, tilrettelegging for hytter og boliger i dette området, med utsikt både mot 
storhavet og Mausundfjorden, vil være veldig attraktivt både for fritidshus og helårsboliger. 
Området er også en naturlig utvidelse av eksisterende byggefelt. 
Området har kort vei til både skole, butikk, idrettsplass, svømmebasseng og restaurant, og vil derfor generere minimalt med 
biltrafikk. 
Boligområde lengst mot sør er en forlengelse av regulert boligområde på Frøya Kommunes eiendom, og vil ligge i umiddelbar 
nærhet til en framtidig folkehøgskole.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

INNSPILL 65:28.pdf
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Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: NJXITB Registrert 

dato:27.05.2018 

20:58:00

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Sigrun I. Antonsen

Dato

27.05.2018

Adresse

Synvikveien 56

Postnr

7284

Poststed

Mausund

Telefonnummer

90530850

E-post

e_antonsen87@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Område på Måøy

Gnr

65

Bnr

353

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Området er i dag regulert for landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Området er per i dag ikke i bruk. 

Hva ønskes området brukt til?

Gjeldende regulering foreslås flyttet for å kunne legge til rette for utbygging på Mausund. Kommunen ønsker å stimulere 
utviklingen i øyrekka, og dette området er godt egnet på mange måter. 

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

2



Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

2568m2 (omtrent som eksisterende regulering)

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

20m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Innen nær framtid.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

1

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?



A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Lite trafikkert vei. 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen tilleggsopplysninger. 

Andre opplysninger



Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Innspill om flytting av eksisterende regulering. 
 
Gjeldende regulering foreslås flyttet. Vi ønsker å omdisponere dagens regulering for å kunne legge til rette for utbygging på 
Mausund. Kommunen ønsker å stimulere utviklingen i øyrekka, og dette området er godt egnet på mange måter. 
Dette er et LNF F5 område der vi ønsker å flytte allerede regulert areal til mer hensiktsmessige områder (se vedlegg 5). Frigir 
andre deler av området. 
Området grenser til det kommunale boligfeltet. Eventuelle ny-etablerere vi kunne ha mulighet til å bygge sentralt på Mausund, 
med kort vei til skole og barnehage. Området er også i umiddelbar nærhet til området som er foreslått brukt til en eventuell 
folkehøgskole. 
Ved flytting av regulering vil man ikke ta i bruk utmark. Man bevarer derfor størrelsen på regulert LNFR-området. 
Gjeldende regulering har eksistert lenge, men området har ikke blitt utnyttet frem til nå. Med denne endring av regulering vil det 
åpne for at kommunens intensjon for området vil kunne bli oppfylt. 
Denne reguleringen ønskes gjort for å gi muligheter for et levende øysamfunn. 
Frøya kommune ønsker å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka gjennom forvaltning av arealene, både for 
fastboende og besøkende. Denne omdisponeringen av området gir gode muligheter for slikt. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

vedlegg 5.pdf



 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: Y5ITKJ Registrert 

dato:27.05.2018 

19:49:33

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Sigrun I. Antonsen

Dato

27.05.2018

Adresse

Synvikveien 56

Postnr

7284

Poststed

Mausund

Telefonnummer

90530850

E-post

e_antonsen87@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Synvika

Gnr

65

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealet er i dag regulert som LNFR, areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv. med F5. Området er i dag i bruk til 
spredt boligbebyggelse. 

Hva ønskes området brukt til?

Vårt innspill er at allerede regulert areal flyttes til mer hensiktsmessige områder. Endring av regulering vil gi en naturlig fortetting 
av området som allerede er tatt i bruk. Dette ønskes regulert om for å kunne legge til rette for utbygging på Mausund. Kommunen 
ønsker å stimulere utviklingen i øyrekka, og dette området er godt egnet på mange måter. Her vil man få nærhet til sjø, og 
mulighet for havutsikt. Området som ønskes regulert er godt egnet til å gi muligheter for mangfoldig bolig- og fritidsutbygging. 



Gjeldende regulering har eksistert lenge, men området har ikke blitt utnyttet frem til nå. Med en endring av regulering vil det åpne 
for at kommunens intensjon for området vil kunne bli oppfylt. 

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

5

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Areal på gjeldende regulering foreslås omdisponert. Se vedlegg 1 (dagens gjeldende regulering) og vedlegg 4 (ønsket 
omregulering).

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

20m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Innen neste reguleringsperiode. 

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 



Redegjør for stier og hyppighet av bruk

Endring av regulering vil ikke medføre privatisering av strandsonen. Området har flott turterreng, med tilgjengelig sti som er 
hyppig brukt av både tilreisende og fastboende. Denne turløypen har eksistert lenge, og vi ønsker å sikre fortsatt ferdsel langs 
denne løypen i «hauan». 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Veien er svært lite trafikkert. 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?



A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Vi er kjent med at høyspentledningen skal ha en 8 meter sikkerhetssone. 

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Innspill til Frøya kommunes arealplan 
 
Innspill om flytting av eksisterende regulering. 
Gjeldende regulering foreslås omdisponert. Området som er vist på vedlegg 1 er i dag regulert som «LNFR areal for spredt bolig- 
fritids- eller næringsbebyggelse, mv F5». Vårt innspill er at allerede regulert areal flyttes til mer hensiktsmessige områder (se 
vedlegg 4). Endring av regulering vil gi en naturlig fortetting av området som allerede er tatt i bruk. Dette vil også frigi andre deler 
av området. Denne omreguleringen vil ikke berøre utmark, og bevare LNFR-området på samme størrelse som tidligere. 
Gjeldende regulering har eksistert lenge, men området har ikke blitt utnyttet frem til nå. Med en endring av regulering vil det åpne 
for at kommunens intensjon for området vil kunne bli oppfylt. 
Området ønskes regulert om for å kunne legge til rette for utbygging på Mausund. Kommunen ønsker å stimulere utviklingen i 
øyrekka, og dette området er godt egnet på mange måter. Her vil man få nærhet til sjø, og mulighet for havutsikt. Området som 
ønskes regulert er godt egnet til å gi muligheter for mangfoldig bolig- og fritidsutbygging. 
Reguleringen vil kunne legge til rette for en satsning på nye næringer innen fritidsboliger. 
Endring av regulering vil ikke medføre privatisering av strandsonen. Området har flott turterreng, med tilgjengelig sti som er 
hyppig brukt av både tilreisende og fastboende. Denne turløypen har eksistert lenge, og vi ønsker å sikre fortsatt ferdsel langs 
denne løypen i «hauan». 
Vi er kjent med at høyspentledningen skal ha en 8 meter sikkerhetssone. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Vedlegg 1.pdf

Vedlegg 4.pdf



 



 



Fra: Stenhaug, Anton <Anton.Stenhaug@stolav.no> 
Sendt: 24. april 2018 12:44 
Til: Stian Aspaas Haugen 
Kopi: Stenhaug, Odd Erik; 'edvardts@online.no' 
Emne: Innspill til komuneplanens arealdel. 
Vedlegg: SKM_C36818042411370.pdf 
 
Hei Stian 
Viser til samtale vedr arealplan ,vi ønsker og beholde grensene som de er på eiendom 65/19. 
  
Med vennlig hilsen  
Anton Stenhaug  
Kundebehandler DIVISJON ST.OLAVS DRIFTSERVICE (109350)   
+47 76372 | Lync   
 

 
  
  





Fra: Gustav Gjevik [gugjev@online.no] 
Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 
Kopi:  
Sendt: 31.05.2018 23:06:49 
Emne: innspill arealplan 
Vedlegg:  

Innspill arealplan. 
Foreslår at gnr 65 bnr 529 får samme status som gnr 65 bnr 408.  
Eiendommene har samme eier, og grenser til hverandre. 
Da vil området få en mer helhetlig utforming. 

  

--  

Med venlig hilsen 

Gustav Gjevik 

tlf. 41651813 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 47FZKH Registrert 

dato:27.05.2018 

20:20:25

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Arnstein U. Antonsen

Dato

27.05.2018

Adresse

Synvikveien 56

Postnr

7284

Poststed

Mausund

Telefonnummer

90530850

E-post

e_antonsen87@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Teistholmen

Gnr

65

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Kommunens gjeldende regulering av området er med formål om forretninger. Er i dag ikke utnyttet til formålet på grunn av at 
tilstøtende område har annen regulering. 

Hva ønskes området brukt til?

For å kunne benytte allerede regulert område må det legges til rette for adkomst. Vi ønsker derfor at  også dette området 
reguleres til forretninger.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



5

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca. 1449 m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

150m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Innenfor kommende reguleringsperiode.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

1

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv



Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Trygg skolevei som er lite trafikkert. 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen tilleggsopplysninger. 



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Ønskes regulert til samme formål som tilstøtende område. Kommunens gjeldende regulering av området er med formål om 
forretninger. For å kunne benytte allerede regulert område må det legges til rette for adkomst. Denne reguleringen vil kunne gi 
muligheter for satsing på nye næringer. 
Endring av regulering vil ikke medføre privatisering av strandsonen. 
Vedlegg 3 viser dagens regulering. Vedlegg 2 viser området som ønskes regulert.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Vedlegg 2.pdf

Vedlegg 3.pdf



 



 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: PTT7Z8 Registrert 

dato:25.05.2018 

11:08:53

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Arild nordvik

Dato

03.11.1966

Adresse

Måøyberget 4

Postnr

7284

Poststed

Mausund

Telefonnummer

97508792

E-post

arilson66@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Haugen

Gnr

65

Bnr

88

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Fiskeri

Hva ønskes området brukt til?

Fiskeri. Ferrieformål. Flytebrygge til turister til havna cafe.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Ca 150 kvm

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



1 flytebrygge

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ei flytebrygge kan bygges snart.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Det er ei utbygd kaiområdet.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Vind

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Jeg er enig i fiskerlagets utspill. 
- ønsker at jeg som fisker kan ha mulighet for å bruke brygga mi til noe i tillegg til fiske. Men ønsker ikke at fiskerihavnen skal bli til 
noe annet enn fiskeri f( f eks slik som  Ballstad og Henningsvær).

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

20180525_110857.jpg







Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: R87APQ Registrert 

dato:24.05.2018 

20:13:19

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Håvard Sørgård

Dato

04.08.1965

Adresse

Gårdsøyv 56

Postnr

7284

Poststed

Mausund

Telefonnummer

95804034

E-post

haavard@snotpope.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Gjærsa

Gnr

65

Bnr

235

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealformålet er fiskerihavn, og den blir brukt til det. Litt bolige ect er det og noen som har allerede.

Hva ønskes området brukt til?

Næring, opplæring, Fiske og utleie.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

-

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Ca 600 kvm



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

På egen tomt.

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Sjøhuset er utbygd. Men jeg støtter mausunds fiskarlag i sitt syn anng Mausund fiskerihavn (deres forslag til dette arealinnspillet).

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?



A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

-

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Alt er vurdert, og det er konkludert med ingen risiko.

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Fiske er i forandring. Oss fiskere ser behovene anderledes pr i dag enn før. 



En mulighet til ei  tilleggsnæring ønskes.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: VT2SSQ Registrert 

dato:07.05.2018 

18:27:29

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Stig Hansen

Dato

19.09.1960

Adresse

Varden 15

Postnr

7284

Poststed

Mausund

Telefonnummer

91730945

E-post

stig.bertil.hansen@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Purkskaget

Gnr

65

Bnr

417

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Området vi ønsker en endring på går over flere gårds- og bruksnummer. Disse er 65/417, 65/446, 65/543, 65/463, 65/386, 
65/387. Disse er i dag en del av reguleringsplan for Mausund havn. 65/417 og 65/446 er regulert til forretning. 65/543, 65/463, 
65/386 og 65/387 er havn/fiskeri. Området brukes til lagringsområde og fiskeriformål.

Hva ønskes området brukt til?

Området mot sjøen av 65/417 og 65/446 ønskes brukt til naust/sjøhus, for salg til andre. (Se vedlagt kart.) 
65/543, 65/463, 65/386 og 65/387 ønskes brukt til kombinasjon av fiskeri og annen næring. Tenker først og fremst på utleie til 
turister. 



Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Området mot sjøen av 65/417 og 65/446 ønskes brukt til 6 naust/sjøhus, i tillegg til de to som står der fra før. 
Området 65/543, 65/463, 65/386 og 65/387 ønskes det ikke å bygge flere bygg enn de som allerede står der og det ene som er 
godkjent.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca. 2,4 mål

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

Ligger i området.

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Jeg er eier av 65/417, 65/446 og 65/463. Jeg er medeier av 65/387 sammen med mine søsken. 65/386 eies av min bror, Roar 
Hansen. 65/543 eies av min sønn, Runar Hansen.

Når har du planer om å bygge ut området?

Ja, har planer om å bygge naust/sjøhus i området på 65/417 for salg til andre.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

800

Barnehage

800

Nærbutikk

250

Større arbeidsplass

250

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier



Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke relevant.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 



Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Ingen ytterligere opplysninger.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

kartutsnitt stig h.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: QUABTB Registrert 

dato:18.04.2018 

07:40:01

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Egil Berge

Dato

18.04.2018

Adresse

Varden 26

Postnr

7284

Poststed

Mausund

Telefonnummer

97042333

E-post

egiviv@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Mausund Fiskarlag

Eiendommen

Stedsnavn

Mausund Havn

Gnr

65

Bnr

0

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Gjelder havneområdene på Mausund.

Hva ønskes området brukt til?

Mausund Fiskarlag ber om at reguleringsplan for Mausund havneområde blir tatt opp til ny rullering, dette har sammenheng med 
den pågående prosess om å ta vekk flere fiskerihavner, bla Måøyhullet og Aursøy fiskerihavn på Mausund. Mausund Fiskarlag 



ønsker at bare ytre del av Kjeila skal bestå som fiskerihavn, og samtidig ønsker vi en liten oppmyking i lovverk, når det gjelder 
bruk i havneområdene. Mausund Fiskarlag mener at det må tillates noe annen bruk av eiendommene enn kun som sjøhus, bla 
må det tillates at stedets fiskere må få lov til utleie av brygger og ellers annen næringsvirksomhet på eiendommene. Dette for å 
prøve å bevare fortsatt bosetting her ute. Dette sier Frøya Kommune noe spesifikt om i dagens strategiske næringsplan, man skal 
stimulere til kreativ tenkning i øyrekka for å prøve å skape noe herute.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Mausund Havn

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

00

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Avhengig av endret plan

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier



Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 



Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Havneområde

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Fra Mausund Fiskarlag

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

IMG_20180418_0001.pdf
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Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 2PAZAN Registrert 

dato:29.03.2018 

18:13:10

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Hans Kristian Berge

Dato

29.03.2018

Adresse

Mausundvær

Postnr

7284

Poststed

Mausund

Telefonnummer

41460272

E-post

mausundhans@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Lille Aursøy

Gnr

65

Bnr

25

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Det er en liten del av eiendommen som reguleringsplanen omfatter 
Og som jeg ønsker å få fjernet slik at eiendommen Gnr 65 Bnr 25 blir 
Unntat fra reguleringsplanen.

Hva ønskes området brukt til?

Næringsformål,oppsetting av verksted/lager mv

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



?

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

1

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

9999

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Min far og onkel eier området.

Når har du planer om å bygge ut området?

Snarest.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

3

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Omfatter ikke skolevei.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 



Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Vedlagt kart er markert hva som omfattes.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

ACC75EE1-416B-480B-B839-1DDD9E65B36A.jpeg





Fra: Kristin Furunes Strømskag [KristinFurunes.Stromskag@froya.kommune.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 13.06.2018 08:58:34 

Emne: VS: Halten 

Vedlegg: image001.png; Innspill arealplanen for Frøya kommune.pdf; Område Hundsundet.pdf; 

Område Molo.pdf; Område store Bjørn.pdf; TUN 01.pdf; TUN 02.pdf; TUN 03.pdf; 

image004.png; image005.png 

Hei, 
Kan dette legges inn som innspill til kommuneplanens arealdel? 
 

 
Kristin Strømskag 
Kommuneplanlegger 
 
Tlf: 72 46 32 37 
Mob: 48 24 48 68 
www.froya.kommune.no 

 
 

Fra: Pål Terje Bekken [mailto:palbe@trondelagfylke.no]  
Sendt: 12. juni 2018 15:03 
Til: Kristin Furunes Strømskag <KristinFurunes.Stromskag@froya.kommune.no> 
Kopi: Hallgeir Grøntvedt (hallgeir@grontvedtgard.no) <hallgeir@grontvedtgard.no> 
Emne: Halten 
 

Denne eposten inneholder en web-link som kan være skummel å klikke på. Er du 

usikker, ukjent avsender, ta kontakt med IT-avdelingen. 

_______________________________Start mail _________________________________ 

Heisann 
 
Takk for utsettelse på innspill. 
Her kommer innspill til arealplanen for Frøya kommune. 
Jeg har brukt gnr/Bnr 66/4 på eiendommen til Stiftelsen Halten, NDM, men nå har jeg blitt usikker. Dette 
må sjekkes. 
Alle foreslåtte områder ligger på dette området. 
Håper alt er forståelig. Ta kontakt med meg eller Hallgeir hvis det er spørsmål. 
 
Med vennlig hilsen  

Pål Terje Bekken 



 

 

  

Pål Terje Bekken 
Fagleder m/personalansvar 
Guri Kunna videregående skole  
Skype: palbe@trondelagfylke.no 
74 17 56 24 / 480 05 374 

74 17 43 00 (sentralbord) 

www.gurikunna.vgs.no 

 



 
 

 

Frøya kommune 
v/kommuneplanlegger. 
 

Innspill til arealplanen for Frøya kommune, 2018.  

 

Styret for Stiftelsen Halten Nekolai Dahl’s Minne (NDM) ønsker å komme med 
følgende innspill til rullering av arealplanen i Frøya kommune.  

På alle de forskjellige øyene som utgjør fiskeværet eier Stiftelsen Halten NDM store 
eiendommer, Gnr/bnr 66/4. 

På de fleste av øyene er det fradelt en god del tomter tilbake i tid, som har vært brukt 
til rorbuer og naust/oppbevaringssteder. En del av rorbuene er bevart og vedlikeholdt 
mot at andre er fjernet. 

Stiftelsen i Halten NDM oppfordrer eiere av eksisterende tomter om å jobbe for 
fortetting med rorbuer der det tidligere har vært rorbuer.  

I tillegg til dette ønsker styret for Stiftelsen å legge noen nye områder til rette for 
fradeling av tomter og bygging av rorbuer/hytter for nye som kommer til. Det har 
tidligere blitt utarbeidet forslag til planer for dette av Sør-Trøndelag Fylkeskommune 
ved Kulturavdelingen Arkitekttjenesten. Denne er datert 14.09.94 og revidert 
24.11.94. 

Det blir foreslått 4 områder på eiendom 66/4 som ønskes tatt inn i arealplanen. 

Område1. 

På Husøya ønsker man at tidligere foreslått område utenfor Store Bjørn blir tatt inn i 
planen. På vedlagt dokumentasjon er dette benevnt som TUN 3. Et område på ca 3,6 
mål kan avsettes. 

Hver tomt bør være på ca 250 – 300 m². Dette tilsier at man på lengre sikt kan bygge 
6 – 10 rorbuer her. Utforming av rorbuer vil bli felles for alle områder, og spesifiseres 
lengre nede i dette dokumentet. 

Område 2. 

Arealet som ønskes lagt til rette for rorbuer er på vestsiden av Hundsundet på 
Purkholmen fra eiendom 66/245, Britania, og nedover til overgangen til Steinsøya.   
På Steinsøya eier i dag stiftelsen en rorbu, Kolbjørnbu, som vurderes fradelt og solgt. 
Totalt område på Purkholmen blir ca 2 mål. Dette er benevnt som TUN 1, og har 
forslag om 5 rorbuer. 

 

 



 
 

Område 3. 

På østsiden av Hundsundet ønskes det avsatt et område på Rorsøya til mulig 
fradeling av tomter og bygging av rorbuer. Dette området strekker seg fra 66/110 og 
nedover til eiendommen 66/105, Heimen/Rinnanbu. Totalt ca 1,7 mål. 

 

Område 4. 

Ved moloen på Husøya ønskes det fradelt et område fra siste tomten på dagens LNF 
F10-område, 66/128, og bort til moloen. Dette utgjør et område på i underkant av 0,8 
mål. Dette er et godt tilrettelagt område som det er interesserte for. 

Tomteareal. 

Planlagt størrelse på hver enkelt tomt vil ligge på 250 – 300 m². Hver enkelt tomt må 
tilpasses høydekoter på det avsatte området. 

Utforming rorbuer. 

Alle bygninger som blir bygget skal tilpasses rorbustilen på Halten. Maksimal 
grunnflate på 50 m². Rafthøyde på ca 3 m, og mønehøyde på ca 4,5 m. 

Materialer som ønskes er bindingsverk med utenpåliggende bordkledning. Males rødt 
eller hvitt.  

Hvis de foreslåtte områdene blir godkjent for utbygging vil Stiftelsen jobbe videre med 
regulering av områdene og utarbeiding av spesifikasjon av bygning. 

 

Vi håper vårt innspill blir tatt til vurdering og håper på en positiv avgjørelse. 

 

Halten 10.06.2018  

 

----------------------------------------------  

Hallgeir Grøntvedt 

Styreleder 

Stiftelsen Halten NDM 

 

Vedlegg 

Kopi av planer fra 1994 

Kartutsnitt av aktuelle områder. 















Fra: sigbjoern.larsen@gmail.com [sigbjoern.larsen@gmail.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 31.05.2018 14:50:09 

Emne: Innspill til kommuneplanen. 

Vedlegg:  

Innspill til  arealplan for Frøya kommune fra SuMaBo Felleslag V/ Sigbjørn Larsen. 
SuMaBo Felleslag er et felles grendalag for Sula, Mausund og Bogøya som opprinnelig var ment  å være 
en medhjelper og pådriver for SUMA Næringsutvikling AS sitt prosjekt for veiforbindelse mellom de 3 
fiskeværene. Dessverre fikk ikke det den  tilslutning som var nødvendig fra Fylket og Frøya kommune, så 
årene gikk og pengene ble stort sett brukt opp til utredninger som ble lagt til side. Det mesteav pengene 
gikk tapt til administrasjon og SUMA ble avviklet i fjor. Avviklingsstyret ga hele sin restverdi til SuMaBo 
Felleslag, under forutsetning at Fellelaget  arbeidet videre for om mulig å få realisert veiforbindelsen. Det 
er i denne forbindelse vi kommer med innspill til arealplanen, da vi forstår det slik at den gjeldende plan 
kan bli helt forandret. Vi er enige i at utvikling krever nye løsninger. 
Vi ser av HITRA-FRØYA sitt oppslag i avis nr.34/18 av dato 11. mai 2018, at det allerede er innkommet 3 
forslag fra interessenter i området. I avisa er det også innprikket en endring på veitraseen som er helt 
umulig både dybdemessig, kostnadsmessig og når det gjelder farvannsleder. SUMA sitt gjeldende forslag 
som allerede er utredet, ble forkastet  grunnet kostnadsrammen. Derfor må et nytt forslag være på linje 
med kostnad, miljø og kostnads / nyttebrøk. 
Vårt innspill til arealplanen for øyområdet er slik: 

1. Traseen endres til å gå direkte fra Lomsøya like  sør  for fergeleiet, direkte mot Skjervøya via 
Lomsøygalten, langs Skjervøya over øyrekken i SV og mest mulig rett fram via Oløya til Pålen der 
nytt fergeleie for Sula bygges.  Det vil  være en vurderingssak om traseen, fra Oløya  skal gå 
over  den lokale farled med bro til de  andre store øyene i nord,  slik at landbruk og 
annet  næringsliv kan utvikles der. 

2. Vi vil ikke se bort fra at dersom øysamfunnene  får utvikle seg, vi det langsiktige mål med bare 
ett fergeleie, vil denne trase  være den mest  framtidsrettede. 

3. Derfor vil SuMaBo Felleslag foreslår at disse store øyene avsettes  til jordbruk og 
utbyggingsområder, helst kke hytteområde. Da det vil skape interessemotsetninger. 
 
Mvh      SuMABo Felleslag. 
 
 
Sigbjørn Larsen 
styreleder  

 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 2VFSF3 Registrert 

dato:30.05.2018 

15:52:27

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Mausund Idrettslag

Dato

30.05.2018

Adresse

Synnvikveien 2

Postnr

7284

Poststed

Mausund

Telefonnummer

48100969

E-post

joar@thommesen-ark.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Varden Stadion

Gnr

65

Bnr

45

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

I kommuneplan er arealet avsatt til LNF område. 
Område brukes i dag til Idrettsplass med skotthyll og fotballbane, i tillegg er området bebygd med idrettshus/forsamlingshus og 
svømmehall.

Hva ønskes området brukt til?

Område brukes i dag til Idrettsplass med skotthyll og fotballbane, i tillegg er området bebygd med idrettshus/forsamlingshus og 
svømmehall.



Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Som før.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca 13.000 m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

Går under fotballbanen.

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Mausund IL eier eiendommen 65/45. 
Frøya kommune eier eiendommen 65/544 (svømmehallen). 
Mausund IL er i dialog med eier av 65/3 for å ta over parsell som ligger mellom idrettsplassen og veien.

Når har du planer om å bygge ut området?

Ikke relevant.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?



A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

B Ja A Nei 

Beskriv

Område brukes til å sparke fotball og leik.

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?



A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke relevant

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Innspillet fremmes for å få arealformålet i samsvar med faktisk bruk.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

SKM_C554e18053016250.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: N3HSNU Registrert 

dato:30.05.2018 

15:42:27

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Håvard Holte Os

Dato

30.05.2018

Adresse

Måøyveien 74

Postnr

7284

Poststed

Mausund

Telefonnummer

91747433

E-post

havard.holte.os@froya.kommune.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Mausund grendelag

Eiendommen

Stedsnavn

Brannstasjonen

Gnr

65

Bnr

275

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Ligger pr. i dag i UBF-område, selv om dette er brannstasjonen.

Hva ønskes området brukt til?

Er brannstasjon, og må vel derfor legges inn som "Offentlig eller privat tjenesteyting".

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Ikke relevant.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

504 kvadratmeter

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Kommunen er grunneier

Når har du planer om å bygge ut området?

Ikke relevant.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ikke relevant.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 



Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke relevant.

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Tror dette rett og slett er en feil i gjeldende plan.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Screenshot-2018-5-30 Norkart.png















Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: DQ6NHZ Registrert 

dato:21.05.2018 

13:30:32

Innledning

Forslagsstiller

Navn

karsten knutsen

Dato

21.05.2018

Adresse

tempelveien 6

Postnr

3475

Poststed

sætre

Telefonnummer

91676943

E-post

karsten.j.knutsen@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Jeanette Berge Knutsen

Eiendommen

Stedsnavn

Lille Aursøy

Gnr

65

Bnr

10

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Fritidsboliger

Hva ønskes området brukt til?

LNF1/R

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Egengodkjent av FK for 7 fritidboliger 30.4.2010 basert på privat reg. forslag av tiltakshaver. Det knytter seg privatrettslige forhold 
til området og så vidt vites er ingen tomter solgt og ingen arbeider er igangsatt pr mai 2018. 
Det var mange innvendinger i 2009 da deler av LNF1/R området på 65/10 på Mausund ble foreslått regulert til fritidsboliger: 



Fortetting av bebyggelsen, bygging i strandsonen (tomt 1 &7), redusert utsikt for eksisterende bebyggelse ved bygging i 
strandsonen, vedtaket stengte for andre og kanskje bedre egnede områder på Mausund, inngripen i et etablert hekkeområde for 
storspove, rype m.m. 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Ref kartskisse fra Kystplan vedlagt saken (sak 62/10)

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

Ikke avløpsnett, kun underdimensjonert vannledning, ingen offentlig vei, kun privat.

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

65/10 eies av Arnulf Knutsen

Når har du planer om å bygge ut området?

Ikke relevant for oss

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

4

Barnehage

4

Nærbutikk

6

Større arbeidsplass

4

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 



Redegjør for stier og hyppighet av bruk

Sti krysser området, benyttes daglig.

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

B Ja A Nei 

Beskriv bruk/drift

Området var tidligere regulert som LNF1/R. Bør i den nye planen bli regulert tilbake til denne status og annet mer egnet område 
på Mausund bær reguleres til boligformål for å dekke markedsbehovet, ref bl.a. artikkel i HF nylig.

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

20

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Lang skolevei, ingen gangsti til skole/barnehage

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 



Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Område er et etablert hekkeområde for flere fuglearter bl.a. storspove og rype.

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Kartutsnitt ligger vedlagt sak 62/10 fra 30.04.2010 
Det bør finnes mer egnet område for boligformål på Mausund for å dekke dagens underskudd på boliger og at angjeldene område 
på 65/10 reguleres tilbake til LNF1/R slik det var tidligere. 
Det foreslås på nytt som i 2009 at det innføres rekkefølgekrav i den nye Kommuneplan som hindrer delvis utbygging flere steder i 
kommunen.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.



Fra: ola flyum [ola.flyum@gmail.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no]; stian.aspaas.haugen@froya.kommune.no 

[stian.aspaas.haugen@froya.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 20.03.2018 00:58:33 

Emne: Fwd: Folkemøte arealplan 

Vedlegg: Skjermbilde 2018-03-20 kl. 00.11.03.png 

Til Stian Aspaas Haugen 

 

Emne: Folkemøte arealplan 

 

 

Hei 

Jeg ser det skal være folkemøte den 22. mars vdr. ny arealplan. Jeg har ikke anledning til å 

være med på dette. Kan jeg derfor spørre: Hvor detaljert skal bidragene på dette folkemøtene 

være? Holder det med følgende epost? 

 

To spørsmål: 

 

1. Jeg har en dispensasjonssøknad inne hos Fylkesmannen vedr en revidert bruk av den 

tidligere oppdrettskaia på Lomsøya - tidligere eid av Sjøfisk AS. Er det rom for å foreslå en 

endring av arealplanene for området rundt denne oppdrettskaia også? Mao at det omsøkte 

området (min søknad) rundt kaiområdet ikke lenger er end el av LNF-området? 

 

2. Og så mener jeg det på sikt bør være rom for å utvide Sula i vestlig retning via 

Skjøttholmen og mot Sør-Sula (se vedlagt satellittfoto) ved å bygge 5 gangbroer fra holme til 

holme, slik de har gjort det på Verdens ende ved Tjøme. http://ingvildtelle.com/verdens-ende-

superpost/ 

 

Slik kan Stor-Sula knyttes sammen med Sør-Sula. Tanken at dette fortsatt kan være et LNF-

område, men da med unntak for mindre inngrep som disse gangbroene. I dag er det mulig å 

krysse første kanal - fra Storsula til Skjøttholmen - på fjære sjø. Det er tradisjon for å bruke 

Skjøttholmen til rekreasjonsformål. Øya var i gamle dager Sulas badeplass. Tanken er at 

området også tilgjengliggjøres lengre vestover til turformål.  

 

Mvh 

Ola Flyum 

 





Referat fra møter med Frøya/Hitra fiskarlag 
 

Sted: Frøya herredshus 

Datoer: 08.05. og 23.05. 

Tilstede:  

 Møte 1: Trond Harald Iversen, Karl Inge Vikan, Øyvor Helstad, Nils Jørgen Karlsen og Kristin 

 Strømskag. 

 Møte 2: Karl Inge Vikan, Øyvor Helstad, Nils Jørgen Karlsen og Kristin Strømskag. 

Referent: Kristin Strømskag 

 

Sak: Etterspørre innspill fra fiskarlaget til kommuneplanens arealdel.  
Møte 1: 

Fiskarlaget har generelt en god dialog med oppdrettsnæringa. Blir kontaktet før søknadene sendes 

og oppnår enighet da.  

Vanskelig å angi eksakte arealer, da det fiskes der fisken er til enhver tid.  

Frohavet –drives krepsefiske fra mars til desember.  

Frohavet og Vestfjorden er oppvekstområder.  

Ligger en seigrunn innenfor Froan hvor det drives aktivt fiske. Var ønsket lokalitet for havmerda. 

Denne ble flyttet utenfor etter dialog mellom fiskarlaget og aktør.  

Opptatt av utviklingen av tang- og tareoppdrett. Dette er arealkrevende. Bør skje en avklaring 

mellom dette og fiskeriinteresser. Kan bli ønskelig å lokalisere dette i nærheten av 

oppdrettslokaliteter. 

Føre var-prinsippet i forvaltning av sjøarealene viktig.  

Beskytte fiskeplassene er plikten til fiskarlaget. Bør avsettes gyteplasser.  

Har samarbeid med Aktiv forvaltning. Områdene som undersøkes vil gis 10 års fredning for aktivitet.  

Kystverket ønsker å avhende fiskerihavner. Fiskarlaget ønsker at Kystverket tar gjennomgang av 

fiskerihavner. En prosess fiskarlaget har gitt innspill til i flere runder. Bør ta havn for havn i en 

gjennomgang.  

Møte avsluttes og fiskarlaget får med kartgrunnlag for diskusjon med styre og medlemmer.  

Møte 2: 

Etter møte med styret og medlemmer kommer fiskarlaget tilbake med ett område i Froan de ønsker 

skal holdes utenfor mulighet for å drive aquakultur. Avgrensningen er avmerket i kart på bakgrunn av 

registrering fra Fiskeridirektoratet. Dette registreres som innspill fra fiskarlaget. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Berit Flåmo Arkiv: 140  

Arkivsaksnr.: 18/2496    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

INNSPILL KOMMUNEPLANENS AREALDEL DYRØY KRETS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet ber administrasjonen innarbeide tilrådde innspill for Dyrøy krets i 

høringsforslag til kommuneplanens arealdel.  

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å foreta mindre kartmessige 

justeringer, endringer av formål, samt tekniske opprettinger under utarbeidelse av 

høringsforslag. 

 

 

Vedlegg: 

Konsekvensutredning og ROS-analyse Dyrøy krets  

Oversiktstabell innstilling Dyrøy krets  

Kart alle innkomne innspill  

Kart innstilling med gjeldende arealplan  

Innkomne innspill Dyrøy krets 

 

Saksopplysninger:   

Innledning  

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

sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig 

arealbruk. Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling nr. 71 av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og 

føringer skal legges til grunn i arbeidet med planen.  

 

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

kommuneplanens arealdel for Frøya kommune skulle rulleres i inneværende 

kommunestyreperiode.  

 

Planprogram  

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

deltakelse og medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal 

utredes for nye utbyggingsområder. Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive 

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

foreta gode beslutninger.  



 

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

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

Kommunestyret vedtok planprogrammet i sak 144/17 den 14.12.2017. 

 

Prosess  

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

2018-31.05.2018.  

 

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

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

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

 Hjemmeside: Revidering av kommuneplanens arealdel inneholder oppdatert informasjon 

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

 Annonsering: Det ble annonsert i lokale media.  

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

møter.  

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

varsling.  

 Media: Flere medieoppslag for å informere om prosessen.  

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

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

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

 

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

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

synspunkter på planbestemmelser, arealbruk m.m.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse  

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

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

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

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

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

samlede virkningene av endringene vurderes.  

 

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

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

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

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

underveis i rulleringen.  

 

 

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

dokumentet Konsekvensutredning og ROS-analyse. 

 

Vurdering  



Vedtatt planprogram gir strategier for vurdering av innspillene.  

 

Boligbygging  

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

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

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

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

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

når det åpnes for nye utbyggingsområder.  

 

Fritidsboliger  

Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. Kommunen 

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

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

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

ressurser for grendene.  

 

Småbåthavner og naust  

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

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

med eksisterende og nye utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

Næringsareal  

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

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

mulighet for arealer til havneformål. 

 

Øyrekka  

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

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

forvaltning av arealene, både for fastboende og besøkende.  

 

Sjøareal  

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

fiskerinæringen, havbruksnæringa og sektormyndighetene. Interessekonflikter mellom 

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

 

Kulturarv  

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

å ivareta kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.  

 

Trafikksikkerhet  

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

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

utbyggingsområder. 

 

Folkehelse  

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

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

arealformål for å ivareta og bedre befolkningens helse.  

 



Arealreserver  

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

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

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

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

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

 

Fortetting  

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

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

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

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

man tilstrebe en arealbruk som reduserer potensielle konflikter mellom ulike interesser.  

 

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

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

 

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

føringer danner sammen grunnlaget for innstillingen til innkomne innspill.  

 

Annet  

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: Flere av innspillene omfattes av gjeldende 

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

reguleringsendring.  

 

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

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

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

Konsekvensutredning og ROS-analyse, samt bemerket i oversiktstabellen. 

 

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

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

Innstillingene fra formannskapet vil sammen danne utgangspunkt for utarbeidelse av 

høringsforslag for kommuneplanens arealdel for hele kommunen. Høringsforslaget skal behandles 

i formannskap og kommunestyre i tråd med planprogram.  

 

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

 

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

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

 

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

innspill sammenholdt med gjeldende plan.  

 

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

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

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

sidetall vurderingen av innspillet ligger på, samt eventuell kort kommentar.  

 



Alle innspill er i sin helhet vedlagt. 

 

Forhold til overordna planverk: 

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

arealdel. 
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1. BAKGRUNN 

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

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

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

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

beidet med planen. 

 

Det skal gjennomføres konsekvensutredning og ROS-analyse av innspill som er kommet inn i for-

bindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Grunneiere, rettighetshavere, lag og fore-

ninger har meldt inn endret arealbruk. I henhold til loven skal en rekke forhold vurderes før et 

område evt. kan tas i bruk til utbyggingsformål. Tiltakets virkning på miljø og samfunn skal der-

for vurderes før området kan innarbeides i arealdelen. 

 

2. METODE 

Arbeidet med konsekvensutredningen bygger på Forskrift om konsekvensutredninger for planer 

etter plan- og bygningsloven og veileder T-1493, Konsekvensutredninger Kommuneplanens 

arealdel1. I arbeidet med ROS analysen er det er tatt utgangspunkt i Direktoratet for samfunns-

sikkerhet og beredskap(DSB) sin veileder: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven2, revidert 

desember 2011. 

 

Konsekvensutredning og ROS vil sammen utgjøre et helhetlig beslutningsgrunnlag for prioritering 

av utbyggingsområder. Ut fra dette vil anbefaling/prioritering foreslås. 

I ROS-analysen vurderes risiko og sårbarhet for hele planområdet, særlig relatert til klima- og 

naturbaserte hendelser. Det vurderes hvilke hensyn/ avbøtende tiltak som ev. må tas.  

 

1.1 Utredningstema 

Rammer og innhold i konsekvensutredningene er fastsatt i forskrift om konsekvensutredning § 9 

vedlegg III. Vedtatt planprogram av 14.12.2017 sier noe om hvilke temaer som skal konsekvens-

utredes og hvilken metodikk som skal brukes. Dersom ikke annet er beskrevet vil utredningen 

basere seg på informasjon fra allerede kjente undersøkelser og befaringer. 

På noen temaer vil lokal kunnskap og faglig skjønn være en viktig del av konsekvensutredningen. 

Det faglige skjønnet er gjort av prosjektgruppe og referansegruppe. Deltakere er beskrevet i 

planprogrammet. 
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Tema Utredningsbehov Konsekvensutred-

ninger 

Metodikk 

Havbruk Må vurderes hvordan 

nye havbrukslokalite-

ter påvirker eksiste-

rende og hvordan 

fiske- og fangstområ-

der påvirkes. 

Hvordan vil nye hav-

bruks-lokaliteter på-

virker de eksiste-

rende, og hvordan vil 

fiske- og fangstområ-

der påvirkes. 

Verdisetting av områ-

der, dokumentere og 

illustrere dagens for-

hold. Bruk kompe-

tanse i fiskerinæring, 

lokalkunnskap*, regi-

streringer og annet 

kartgrunnlag 

Landbruk Bevare større sam-

menhengende land-

bruksområder. Nye 

føringer for strengere 

jordvern og hvordan 

styre bebyggelse 

unna landbruksområ-

der slik at man ikke 

bidrar med press 

gjennom overordnet 

planlegging. 

Ved vurdering av 

LNF-områder skal føl-

gende utredes: 

-Arealomfang 

-Type jordbruksareal 

(fulldyrka, overflate-

dyrka, innmarksbeite) 

samt jordkvalitet. 

- Jordens og skogens 

produksjonsevne (bo-

nitet) 

- Dyrkbarhet 

- Driftsmessige kon-

sekvenser 

- Beiteressurser 

- Spredt boligbebyg-

gelse 

Utredninger i henhold 

til AR5, beitekart og 

øvrige landbruks-

kart, landbrukssjef i 

kommunen og lokal 

kunnskap. 

Naturmangfold Se på hvordan tiltak 

vil påvirke nasjonalt 

og regionalt viktige 

naturtyper. Se på 

hvordan man unngår 

oppstykking av områ-

der ved styre mot al-

lerede bebygde om-

råder. 

Utredninger skjer 

med bakgrunn i opp-

lysninger i naturba-

sen. Jf. Naturmang-

fold-loven skal det i 

alle forslag til nye til-

tak i kommuneplanen 

gis en vurdering og 

vektlegging av kon-

sekvensene samlet 

for naturmangfoldet. 

Ta i bruk ulike kart-

databaser, lokal 

kunnskap, Miljøkon-

sulent i kommunen 

og lokal kunnskap. 

Trafikksikkerhet Se på områder med 

trafikksikkert tilbud, 

tilgang på gang- og 

sykkelvei/fortau 

Sikre gode trafikk-

sikre tilbud. I hvilken 

grad utbyggingen på-

virker muligheten folk 

har til å gå til og fra 

skole, jobb, service-

funksjoner og handel. 

Hvordan vil foreslått 

arealbruk føre til økt 

transport-behov. 

Ta i bruk kartdataba-

ser, ulike regionale 

og lokale del- og te-

maplaner. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

Det tas kontakt med 

Fylkeskommunen for 

å se om områder bør 

settes av til hensyns-

soner. I hvilken grad 

vil foreslått arealbruk 

Konsekvensene av og 

konfliktpotensial ved 

planlegging av ulike 

tiltak. Se på kultur-

minner så vel som 

Kulturminnemyndig-

heter uttaler seg om 

kulturminner i plan-

områdene. Kart-

grunnlag og kunn-

skap i Askeladden 
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påvirke kultur-minner 

og kulturmiljø. 

kulturmiljøer og kul-

turlandskapet. 

brukes, Regional plan 

for kulturminner 

2013-2017. 

Barn og unges opp-

vekstsvilkår 

Se på registering av 

barnetråkk, tilgang 

på nærmiljøanlegg. 

Vurdere konsekven-

ser ved utbygging for 

nærmiljøanlegg, fri-

luftsområder og 

trygge nærområder. 

Tilgang vurderes, det 

utføres kartlegging 

gjennom barne-tråkk, 

vurderinger viderefø-

res inn i detaljregule-

ring. 

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

Kartlegge viktige ut-

farts- og tur-områ-

der, områder med 

støy og støv fra ulike 

virksomhet og veitra-

fikk. 

I hvilken grad tiltaket 

ivaretar muligheter 

for friluftsliv og re-

kreasjon i nærområ-

det, direkte fra bolig. 

-I hvilken grad tilta-

kene påvirker kom-

munens rus og krimi-

nalitets-forebyggende 

tiltak.  

-I hvilken grad tilta-

ket medfører støy, 

støv og annen for-

urensning. 

Ulike kartdatabaser, 

kartlegging, og ulike 

regionale og lokale 

del- og temaplaner. 

Kommunale tjenes-

ter/ 

Infrastruktur 

Viktig kommunal 

infrastruktur tilknyt-

tet VA og hovedplan 

for vann- og avløp. 

Se på skolekretser og 

nedslagsområder 

Vurdere konsekven-

ser og tilbud av kom-

munale tjenester og 

infrastruktur med 

tanke på eventuelle 

utbyggingstiltak. Så 

langt det passer bør 

arbeidet med hoved-

plan for vann og av-

løp samkjøres med 

kommuneplanens 

arealdel 

Hovedplan for vann- 

og avløp. Skolebruks-

plan. 

Analysere i forhold til 

nasjonale, regionale 

og kommunale lover 

og føringer. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

Kartlegge eksiste-

rende infrastruktur og 

behov for ny. 

Vurdere om det fin-

nes gode nok tilbud 

til myke trafikanter, 

tiltak som kreves. Se 

om eksiterende infra-

struktur krever ut-

bygging, må allerede 

planlagt på plass 

først. 

Ta i bruk eksiste-

rende kartgrunnlag 

og lokal kunnskap. 

Næringsarealer Se på områder for 

næringsareal. Kart-

legge behov for ulike 

næringstyper og plas-

sering av disse. Rett 

virksomhet på rett 

sted, med et differen-

siert tilbud. 

Hvilke ulike nærings-

typer passer ulike 

steder og hvilke kon-

sekvenser støy, lukt 

og støv kan medføre. 

Se på nærområder i 

tilknytting til næ-

ringsområder. 

Utrede behov for 

ulike handel- og næ-

ringsområder. Strate-

gisk Næringsplan. 
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Mineralressurser Se på hvordan plan-

lagte tiltak påvirker 

mineral-forekomster. 

Hva er kommunens 

ressursbehov og hva 

kan tilbys? 

Vurdere påvirkninger 

på mineralforekoms-

ter og eksisterende 

anlegg for uttak 

Kartdata hos NGU 

Tettsteds-utvik-

ling/ befolknings-

utvikling/ struktur 

Kartlegge bo-set-

ningsmønster og be-

folkningsutvikling hos 

unge og eldre. 

Vurdere bosetnings-

mønster og befolk-

ningsmønster i ulike 

områder og befolk-

nings-sammenset-

ning. 

Befolkningsanaly-

ser/prognoser, mulig-

het for fortet-

ning/spredt bebyg-

gelse. Se på regio-

nale og nasjonale fø-

ringer, temaplaner. 

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

Vurdere hvordan 

drikkevannskilder, 

nedbørsfelt og vann-

ressursene blir be-

rørt. 

Hvordan vil tiltak 

komme i eventuell 

konflikt med vannres-

sursene, vann og 

vassdrag. 

Ulike kartdatabaser, 

VA- avdeling. 

Tema ROS Hva skal utredes 

Forurensing Tema med RADON, støy (næring og vei), 

grunnforurensning, luftkvalitet, sårbare fjor-

der (avløpsledninger m.m.) 

Klimatilpasning Tema med klimaendringer: havnivåstigning, 

overvannproblematikk, 

Levevilkår og folkehelse Tema med levekår, folkehelse, boligpolitikk 

Naturrisiko Tema med skred, løsmasser, kvikkleire, flom, 

erosjon. 

 

 

2.1 Konfliktnivå 

Under hvert tema brukes en fargeskala for å angi hvilken konflikt som kan forventes mellom fo-

reslått arealbruk og berørte verdier og interesser. Betydningen av farger for konsekvens framgår 

under: 

 

 Ingen negative konsekvenser 

 Middels negative konsekvenser 

 Store negative konsekvenser 
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3. INNSPILL 

3.1 Bolig 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-16 

Forslagsstiller Bjørnar S. Johansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 44/3 

Dagens arealbruk Småbåthavn/naust(Regplan) 

Foreslått formål Småbåthavn/naust(Regplan) 

Areal (daa)  

Kart dagens situasjon  

 
Innspillet er plassert på Aukaøya. 

 
Ønsker å opprettholde dagens reguleringsplan. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er reguleringsplanen for området som gjelder i kommu-

neplanens arealdel. Ønsker at denne opprettholdes. Dette 

anses som uproblematisk. Innspillet tilrådes. 

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-65 

Forslagsstiller Henry Kalvøy 

Gnr/Bnr (Grunneier) 55/2 

Dagens arealbruk LNFR/ Sauebeite 

Foreslått formål Spredt boligformål/ fritidsboligformål 

Areal (daa) 14 

Kart dagens situasjon Kart planlagt situasjon 

 

 

I gjeldende KPA for Frøya er området regulert 

til LNFR- område.  

 
Det foreslås å utvikle felt 1 og 2 til spredt 

boligformål og fritidsboligformål. Det foreslås 

å utvikle felt 3 til sjøhus (4 stk), og at felt 1 

og 2 utvikles med 4 boligenheter.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Tilgrensende arealer nord for områder som foreslås utviklet, brukes til 

landbase for oppdrettsnæring og båtverksted/ slip. Med nærhet til 

framtidige boliger/ sjøhus kan det bli noe konflikt på grunn av støyska-

pende virksomhet.  

Landbruk  Felt 1 berører areal som består av åpen, skrinn fastmark. Felt 2 dekker 

areal som i førsituasjonen benyttes til innmarksbeite. Det anslås at ca. 

6-7 daa beiteareal ligger innenfor felt 2.  
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Naturmangfold  Det er observert arter av særlig stor forvaltningsinteresse innenfor felt 

2, blant annet havørn.  

Trafikksikkerhet  Det mangler fortau langs Ørnflaugvegen ned mot Fv. 6466 (hovedve-

gen videre mot Dyrøy tettsted). Fylkesvegen har fartsgrense 50 km/t, 

men uten fortau vil det ikke regnes som trafikksikkerhetsmessig aksep-

tabelt å ferdes til fots langs vegen ifm. skoleveg.   

 

På grunn av avstand til skolen og trafikksikkerhetsmessige forhold 

langs skolevegen må det forutsettes busstransport av elever. Det går 

ikke buss i rute forbi reguleringsområdet.  

 

Nye avkjørsler fra Ørflaugvegen må planlegges slik at det oppnås til-

strekkelig sikt mot Ørnflaugvegen.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er registrert en SEFRAK- bygning på Ørnflauget gård. Regulering 

av felt 1 og 2 kommer ikke i konflikt med denne.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det vil være god tilgang på uteområder for lek og opphold nært regule-

ringsområdet, men det er ikke registrert nærmiljøanlegg tilpasset barn 

og unge i området.  Det er lite øvrig bosetning i nærområdet, og stor 

avstand til andre boligområder. Dette kan påvirke oppvekstsvilkårene 

for barn og unge negativt.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Det foreslåtte området ligger innenfor det kartlagte friluftsområdet som 

dekker skjærgården fra Flatbremholmen til Anstein. Det er registrert 

stier som kan bli berørt i både felt 1 og felt 2, graden av påvirkning må 

vurderes i detaljplanlegging.   

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt å være offentlig VA nett i nærheten av områdene som 

foreslås omregulert. Avstanden til VA- nettet er oppgitt til ca. 100 m. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det er ca. 3 km fra reguleringsområdet til Dyrøy oppvekstsenter.  

 

Det er skissert nye adkomstveger til felt 1 og felt 2 fra Ørnflaugvegen 

(kommunal veg), som har fartsgrense 80 km/t. ÅDT er ikke kjent, men 

antas å være liten (<100 kjt/døgn). Felt 3 (naust) vil få adkomst fra 

privat veg som tar av fra Ørnflaugvegen, og som i dag betjener et 

mindre næringsområde med høy aktivitet. 

Næringsarealer  Regulering av sjøboder på felt 3 vil kunne hindre framtidig utvidelses-

mulighet for eksisterende område regulert til forretning, og som er i 

bruk til maritim servicevirksomhet.   
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Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser i området.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolknings-

utvikling/ struktur 

 Bygging av boliger i det foreslåtte området vil ikke bidra til å styrke ek-

sisterende tettsteder på Frøya, og vil medføre stort transportbehov for 

å nå fram til servicetilbud/ offentlige tjenester.  

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

 Innenfor felt 2 ligger en mindre tjønn som det må tas hensyn til i de-

taljplanleggingen. Sjøhus i felt 3 vil ligge innenfor 100 m- beltet langs 

strandsonen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen kjente forurensningsfarer. Arealet ligger innenfor 

høy aktsomhetssone for radon. Behov for avbøtende tiltak 

avklares i byggesak ut fra TEK. 

Klimatilpasning  Felt 3 ligger i aktsomhetsområde for flom. Sjøhus/ naust-

bebyggelse er i sikkerhetsklasse F1, som krever at byg-

gene skal tåle en 20-årsflom. 

Levevilkår og folkehelse  Planlagte tiltak i området vil ikke bidra til å svekke kvali-

teter som kan knyttes til levevilkår eller folkehelse. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Det må tas hensyn til tjønn innenfor 

felt 2 i videre detaljplanlegging.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket innebærer å bygge 4 boligenheter delvis i områ-

der som i dag brukes til beitemark, samt bygging av 4 

sjøhus. Foreslått utbyggingsområde ligger langt unna 

nærmeste tettstedbebyggelse, og vil medføre lange reise-

avstander for å dekke daglige behov for både barn/ unge 

og for andre. Med bakgrunn i tettstedsutvikling, trafikk-

sikkerhet og landbruksinteresser tilrådes innspillet ikke. 

Sjøhusene ligger innenfor område med næring. Dette til-

rådes ikke, for å kunne ivareta muligheten for utvidelse 

av næringsareal.  

Formannskapets innstilling   
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Arkivsaksnr. 16-2312-75 

Forslagsstiller Reidar Sæther 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/7 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Bolig (Enebolig) 

Areal (daa) 6,3 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 

 

Området er per i dag ubebygd, og er avsatt til 

LNFR i gjeldende KPA. Planområdet grenser i 

vest til område regulert for boligutbygging, 

og i øst til eksisterende område med middels 

tett boligbebyggelse.  

 

 
 

Området ønskes benyttet til bygging av én 

enebolig.  

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  I NIBIO AR5 er det aktuelle området registrert delvis med åpen 

jorddekt fastmark og delvis med uproduktuv skog. Utbyggingen på 

området medfører ikke tap av dyrka mark eller beiterområder. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige naturtyper på planområdet. 

 

Det er ikke registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse på 

området.  

Trafikksikkerhet  Det er per i dag ikke adkomst til planområdet, og det er ikke skissert 

hvordan dette er tenkt løst i forslaget. Framtidig adkomst kan enten 

anlegges ved å knytte seg til vegsystemet for nye regulerte boliger i 

vest, eller ved å anlegge ny adkomst mot Dyrhaugvegen (fv 431) i 

øst.  

 

Skolevei til Dyrøy skole blir langs Dyrøyveien, som ikke har fortau men 

som har fartsgrense 50 km/t. Det blir nødvendig å krysse veien for å 

komme fram til skolen.   

 

Det er ikke registrert trafikkulykker med personskade langs Dyrøveien 

i området de siste 10 år.  
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Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det finnes ingen automatisk fredede kulturminner eller SEFRAK- 

registrerte bygninger på eiendommen eller i umiddelbar nærhet.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket påvirker i liten grad barn og unges oppvekstvilkår. Tiltaket 

legger til rette for kort vei til barnehage/skole.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Området inngår i det registerte viktige friluftsområdet Skjærgården fra 

Flatbremholmen- Anstein, som brukes til bla. familieaktiviteter, strand, 

leting av rak, eggsanking, bærplukking og havørnsafari. Siden 

området ligger mellom et regulert boligområde og eksisterende 

område med middels tett bebyggelse, vil verdien som utfartsområde 

antakeligvis være liten. Det er imidlertid registrert stier over 

eiendommen som antyder at området kan være i bruk til noe utfart. 

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at avstand til offentlig vann/ avløpsnett er ca 60 m. 

Området står per i dag uten forbindelse til offentlig vegnett.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Dyrøy oppvekstsenter ligger ca 250 m fra eiendommen (målt langs 

korteste kobling til fv 431). Handelstilbud med post i butikk ligger ca 

200 m mot nord, på Setra. Nærmeste bussholdeplass til eiendommen 

er Dyrøy oppvekstsenter, ca 150 m langs korteste vei.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant.  

Mineralressurser  Området er registrert som åpen jorddekket fastmark uten verdier i 

form av mineralressurser. 

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ struktur 

 Tiltaket vil bidra til fortetting og styrking av tettstedet Setra. Dersom 

det åpnes for boligbygging på tomta bør det vurderes om 

utnyttelsesgraden er tilstrekkelig, og om det bør åpnes for å regulere 

flere boliger på tomta.  

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

 Området ligger delvis innenfor 100 m-sone. Området er bebygd 

nærmere enn 100 meter og innspillet vil ikke bidra til ytterligere 

privatisering.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Arealet ligger innenfor sone med høy aktsomhet for radon, 

noe som må tas hensyn til i byggesak iht. TEK- krav.  

Klimatilpasning  Det er ikke registrert forhold som tilsier at det må tas 

særskilt hensyn til klimatilpasning på tomta.  

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil i liten grad ha innvirkning på levevilkår og 

folkehelse.  

Naturrisiko   Det er ikke registrert naturrisiko i form av flom, kvikkleire, 

skredfare eller annet for området.  

 

Anbefaling 

Innstilling  Området vurderes å kunne avsettes til boligformål uten 

store konflikter. Det er er god tilgang på offentlig 

infrastruktur i området, og tiltaket vil bygge opp under det 

eksisterende tettstedet. Det bør vurderes om foreslått 

utnyttingsgrad av arealet er tilstrekkelig, og om det bør 

åpnes for et økt antall boliger. Plassering av nye bygninger 

på eiendommen vurderes med hensyn til eksisterede 

terreng. Innspillet ses i sammenheng med innspill på 

tilgrensende områder (16/2312-82/147/157/185.) 

Formannskapets innstilling   
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 Arkivsaksnr. 16-2312-77 

Forslagsstiller Reidar Sæther 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/7 

Dagens arealbruk Ikke bebygd, regulert Naustområde og LNFR 

(strandsone)  

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) 1,6 daa 

  

 
Området er i dag ikke bebygd, men ligger i 

en bebyggelsesstruktur med spredt bolig- be-

byggelse med naustområder langs sjø. Nær-

området er regulert med LNFR-FB 6, LNFR i 

sone langs sjø og Naustbebyggelse i strand-

sonen.   

Tomta heller svakt nordover fra ca. Kote 4-5 

og består av skrinn fastmark/innmarksbeite.  

 
Forslagsstiller ønsker å legge til rette for etab-

lering av en boenhet på tomta og opplyser at 

avsatt naustformål medfører betydelig inngrep 

i strandsonen.  

Forslaget medfører utvidelse av FB6, eventuelt 

boligformål.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

 

Utsnitt av aktuell tomt er registret med skrinn fastmark (grå) 0,9 daa, og 

innmarksbeite (lys gul) 0,6 daa.  

Tiltaket ligger i et ellers bebygd område, og areal registrert innmarks-

beite ligger under kote 3, og kan derfor ikke bebygges med bolig, grun-

net havnivåstigning. Tiltaket (boligbebyggelse) vil derfor ikke berøre 

dyrkbar mark. Det er potensiale for videre bruk av arealet.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for artsmangfold ved den 

aktuelle del av eiendommen. I nærområdet er det registrer flere truede 
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arter. Nærområdet er bebygd. Det er definert område med skjellsand like 

nord for Dyrøy kai, som ikke berører tomta eller strandlinjen.  

Trafikksikker-

het 

 Adkomst fra Seterveien i ca.180 m avstand til fylkesvei 431, ÅDT 240, 50 

km/t. Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Seterveien er lokalveg 

og skoleveg, uten gangareal, og bare delvis asfaltert. Det er ikke regi-

strert trafikkulykker i området de siste 10 årene.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges 

oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger ca. 200 m 

unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 230 m unna.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjærgården fra Flat-

bremholmen-Anstein – skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, 

småbåter, fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, eggsanking, bær-

plukking og havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd nærområde. Det er vik-

tig at den ytterste strandsonen holdes tilgjengelig for allmennheten, for 

utforsking og aktiviteter.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien), via Seterveien (ca. 180m).  

Holdeplass Dyrøy betjenes av bussrute 420, og ligger ca. 200m unna.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje til Øyrekka.  

Nærings-area-

ler 

0 Ikke relevant. 

Mineralressur-

ser 

 Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvik-

ling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, men innenfor tettstedet Seter, et 

nærområde med barneskole og fergeanløp. Tiltaket er i tråd med over-

ordnet tettstedsstruktur.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen. Aktuelt byggeområde vil ligge 

17-35m fra strandlinje (kote 3). KPAs beskrivelse ifht. forrige rullering 

sier at det er ‘lagt vekt på å tillate fortsatt bygging i områder der strand-

sonen allerede er tatt i bruk til byggeformål.’ Nabobebyggelse vil ligge 

nærmere sjø enn foreslått tiltak.  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Tomta ligger i tilknytning til sjø og berøres av fremtidig 

havnivåstigning og stormflo. Etablering av boligbebyg-

gelse må forholde seg til estimert havnivåstigning. (For 

sikkerhetsklasse F2 (boligbygg), med 200-års gjentaksin-

tervall, bør det legges til grunn et stormflonivå på 299 cm 

over NN2000). Dette begrenser området som er byggbart 
for bolig til sørvestre hjørne av tomta. Ved etablering av 
naustbebyggelse, er dette sikkerhetsklasse F1 og må tåle 
flom med gjentaksintervall 1/20 (20 års estimat for spring-
flo).  
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Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Bolig i strandsonen: Den aktuelle tomten ligger innenfor LNFR og 

område for naustbebyggelse. Etablering av en enebolig innenfor 

denne tomten viderefører omkringliggende bebyggelsesmønster in-

nenfor et nærområde med skole og buss/båtforbindelse. Dette vil 

være i tråd med overordna intensjon. Ny bebyggelse langs sjø kan 

ikke etableres lavere enn kote 3, dvs. at bolighus må oppføres langs 

Seterveien, i en viss avstand til sjø. Landbruksareal må unngås. 

Innspillet tilrådes.  

 

Naustbebyggelse: Strandlinjen er ellers bebygd med naustbebyg-

gelse, og en videreføring av nauststrukturen er en viktig avgrens-

ning for bruk av strandsonen. Omkringliggende bebyggelsesstruktur 

er boligbebyggelse med tilhørende naust. Område for naust sikrer 

videreføring av denne bebyggelses-strukturen. Er i tråd med gjel-

dende KPA.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

Arkivsaksnr. 16-2312-82 

Forslagsstiller Hanne Fonn 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/18 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) 2 daa 

  

 

Området er i dag regulert LNFR. 

 

Setervågen/Matmyra:  

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for 

boligbebyggelse, 2-3 enheter.   

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Aktuell tomt er registrert med skrinn fastmark (grå).   

Naturmangfold  Det er registrert viktige naturtyper i sjø ved planområdet,  
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Nord og øst for Frøya (skjellsand) og Frøya nord (kam-

skjellforekomster).  

Planen innebærer ikke tiltak i sjø.  

Trafikksikkerhet  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien) 240 ÅDT, fartsgrense 

50 km/t. Det er ikke registrert trafikkulykker i området 

de siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 1km unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 50 

m unna. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området, oppgitt av-

stand 100m.  

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien), via Seterveien (ca. 

180m). Holdeplass Dyrøy betjenes av bussrute 420, og 

ligger ca. 200m unna. Dyrøy anløpes av hurtigbåt og 

ferje til Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor tettstedet Seter, et nærområde 

med barneskole, butikk og fergeanløp. Tiltaket er i tråd 

med overordnet tettstedsstruktur.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen. Områder rundt 

er bebygd. 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. Tomta ligger i god høydeforskjell til sjø. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet gjelder område mellom regulert boligområde og område 

avsatt til UB9 i gjeldende KPA. Innspillet er i tråd med omkringlig-

gende strukturer og vil bidra til fortetting tråd med vedtatt planpro-

gram. Innspillet ses i sammenheng med andre innspill i området 

(16/2312-75/147/157/185.) 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-108-Dyrøy 

Forslagsstiller Solveig Gaasø 

Gnr/Bnr (Grunneier) 55/5 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Bolig 

Areal (daa) 2- 3 daa 

Kart dagens situasjon Kart framtidig situasjon 

 
 

Den aktuelle delen av tomta er regulert til 

LNFR i gjeldende KPA. Det er noe bebyggelse 

på tomta i dag.  

 

 

Det ønskes å bygge 3 til 5 boenheter på deler 

av tomta 55/5. Per i dag står det en gammel 

skolebygning, Dyrøy ”gammelskole” på tomta, 

ved området som ønskes avsatt til boliger.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Arealet sør for planområdet er regulert til småbåthavn. Bygging av nye 

boliger vil ikke komme i konflikt med denne planlagte arealbruken.  

Landbruk  Deler av arealet som er foreslått brukt til boliger, er registrert som 

innmarksbeite i AR5- NIBIO. Det anslås at ca 2 daa beiteareal vil 

berøres. Resten av arealet er registrert som åpen skrinn fastmark.  
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Naturmangfold  Det er ikke registrert viktige naturtyper på landsiden i eller nært 

planområdet.  

Havområdet og strandsonen ved planområdet er registrert som svært 

viktig naturtype Skjellsand og med større kamskjellforekomster. 

Planområdet ligger i sin helhet innenfor definert strandsone.  

Trafikksikkerhet  Fartsgrensen på Dyrøyvegen (fv 6466) forbi planområdet er 50 km/t. 

Det er ikke registrert trafikkulykker med personskade i området mellom 

Setra og Breivika (hhv. nord og sør for planområdet) i løpet av de siste 

10 år.  

Det er ikke fortau eller gang- sykkelveg langs Dyrøyvegen.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert verneverdige kulturminner eller kulturmiljø på 

eiendommen. Forslagsstiller informerer om at eksisterende bygning på 

området er Dyrøy gamle skole, men bygningen er ikke registrert som 

verneverdig.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Ingen spesielle forhold knyttet til barn og unges oppvekstvilkår er 

registrert på planområdet. Planområdet grenser til Breivikhaugene 

naturterreng i sør, der det også er lekeapparat for barn/ unge.    

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Planområdet ligger i det registrerte viktige friluftsområdet Skjærgården 

fra Flatbremholmen- Anstein. Området er egnet for småbåter, fiske, 

strandaktiviter, dykking, padling, bærplukking med mer. Det er regulert 

småbåthavn rett sør for planområdet, som kan gi muligheter for 

sjøbasert friluftsliv. 

Planområdet grenser i sør mot Breivikhaugene naturterreng, som er 

tilrettlagt med tursti, utkikksbenk, gapahuk og lekeapparat.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Forslagsstiller har oppgitt at det er offentlig VA- nett i planområdet. 

Dyrøy oppvekstsenter ligger ca 1 km østover langs fv 6466.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Fv 6466 mangler et tilrettelagt tilbud for myke trafikanter mot Dyrøy 

oppvekstsenter, som kunne ha vært innen akseptabel gangavstand 

forutsatt trygg ferdselsmulighet. Det er etablert bussholdeplass i retning 

mot Dyrøy oppvekstsenter/ Sistranda rett nord for planområdet.   

Næringsarealer  Tiltaket berører ikke eksisternde regulerte næringsområder.   

Mineralressurser  Ingen mineralressurser registrert.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

 Nye boliger i planområdet vil gi noe befolkningsøkning i området 

Stranda- Setra. Forslagsstiller ønsker spesielt å bygge boliger tilpasset 

eldre; en boligtype som det kan være begrenset tilgang på i dag.   

Vann og 

vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen. Aktuelt byggeområde vil ligge 

17-80 m fra strandlinje (kote 3).  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Planområdet ligger utenfor rød og gul sone i Statens 

vegvesens støyvarselkart. Området ligger i område for høy 

aktsomhet med tanke på radon. Avbøtende tiltak mot 

radonfare må vurderes i byggesak iht. TEK.  

Klimatilpasning  Det er ikke registrert forhold som tilsier behov for 

klimatilpasningstiltak i området.  

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil i liten grad ha innvirkning på levevilkår og 

folkehelse.  

Naturrisiko   Det er ikke registrert naturrisiko i form av flom, kvikkleire, 

skredfare eller annet for området.  
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Anbefaling 

Innstilling  Nye boligenheter i planområdet vil bidra positivt med tanke 

på styrking av tettstedet Stranda- Setra. Ulempene med 

tiltaket er først og fremst at beitemark bygges ned og at 

deler av tiltaket ligger innenfor strandsonen. Med bakgrunn 

i andre innspill i området tilrådes innspillet derfor ikke. 

Formannskapets innstilling   

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-122 

Forslagsstiller Ivar Martin Johansen 

Gnr/Bnr (Grunneier) 59/1 

Dagens arealbruk LNF, LNF FB6 

foreslått formål Bolig, Fritidsbolig, naust og sjøhus 

Areal (daa) Ikke oppgitt ca. 29 daa 

  

 

Området er regulert til LNF og LNF FB6 i gjeldende 

KPA.  

 

Følgende er spilt inn: 

Område 1: Ønsker området regulert til 

bolig/fritidsbolig. Dyrøy grendalag øns-

ker det området som nytt kommunalt 

boligfelt på Dyrøya.  

Område 2: 2 boligtomter.  

Område 3: 4 tomter til fritidsbebyg-

gelse. 

Område 4 og 5: Naust/sjøhustomter 

Område 6: Naust/sjøhustomter 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Aaktuell tomt er registrert med åpen jorddekt fastmark. 

Og 0,5 daa skog av høg bonitet (AR5).  

Naturmangfold  Det er registrert viktige naturtyper i sjø ved planområdet,  

Norddyra (kamskjellforekomster).  
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Planen innebærer ikke tiltak i sjø for boliger/fritidsboliger 

men for naust.  

Trafikksikkerhet  Adkomst via fv. 646 (Øyaveien) 240 ÅDT, fartsgrense 50 

km/t. Det er ikke registrert trafikkulykker i området de 

siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta. 

Det er noen SEFRAK registrerte bygninger på Øyn.     

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 1km unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 1,2 

km unna. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein. Fra kommunal kart-

legging: «Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, 

småbåter, fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, 

eggsanking, bærplukking og havørnsafari». 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at kommunalt VA-nett er opparbeidet i om-

rådet.  

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien), via Seterveien (ca. 

180m). Holdeplass Dyrøy betjenes av bussrute 420, og 

ligger ca. 200m unna. Dyrøy anløpes av hurtigbåt og 

ferje til Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger en km fra tettstedet Seter, et nærområde 

med barneskole og fergeanløp. Øyn har i dag en spredt 

bebyggelse og en mer feltmessig bebyggelse som fore-

slått i område 1 vil delvis bryte med dette.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt (3,4,5 og 6, se kart) ligger innenfor strand-

sonen.  

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Området ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. Tomtene ligger i god høydeforskjell til 

sjø. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Øyn har i dag en spredt bebyggelse. Område 1 er i dag avsatt til 

LNF FB 6, noe som vil videreføre denne strukturen. En utvidelse av 

LNF FB 6 til å inkludere område 2 passer i strukturen i nærområdet. 

For å sikre utnyttelse av arealet foreslås det å endre antall enheter 

til 8. Innspill til område 1 og 2 tilrådes avsatt til LNF FB 8. 

 

Fritidsboliger i område 3 frarådes, da dette er et delvis ubebygd om-

råde som åpner for gode friområder mot sjø i nærmiljøet. Området 

ligger delvis i strandsonen.  
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Det anbefales ikke naustbebyggelse på felt 4,5 og 6, men heller ut-

vide eksisterende småbåthavn på Øyn for ikke å privatisere strand-

sonen og friluftsområdet mer enn det som allerede er gjort. Det er i 

tillegg arealreserver for naustbebyggelse i nærområdet. Innspill til 

område 3, 4, 5 og 6 frarådes.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-147 

Forslagsstiller Hanne Fonn 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/18 

Dagens arealbruk Næring/LNFR. 

foreslått formål Bolig med tilhørende ny adkomst. 

Areal (daa) Ca. 2 daa 

Dagens situasjon Innspill 

 
Området er i dag ikke bebygd, men ligger i en 

bebyggelsesstruktur med spredt og tett bolig- 

bebyggelse. Nærområdet er regulert med 

LNFR. Det er også et område med bolig UB9 

og næringsområde tilgrensende.  

 
Det er et ønske om å regulere området til bo-

lig. Det er planlagt 3 til 4 boligenheter (se 

innspill 16/2312-82). Det er også ønskelig 

med ny adkomst til området. 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Utsnitt av aktuell tomt er registret med skrinn fastmark 

(grå) og bebygd område (rosa). 

Tiltaket ligger i et ellers bebygd område. Tiltaket vil der-

for ikke berøre dyrkbar mark. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for arts-

mangfold ved den aktuelle del av eiendommen. I nærom-

rådet er det registrert flere arter av særlig stor og stor 

forvaltningsinteresse. Nærområdet er bebygd.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra fylkesvei 431, ÅDT 240, 50 km/t. Fylkesvei 

har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er ikke registrert 

trafikkulykker i området de siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  
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Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 200 m unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 

250 m unna,  

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting 

av rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og 

havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd nærområde. Det er 

viktig at den ytterste strandsonen holdes tilgjengelig for 

allmennheten, for utforsking og aktiviteter. Tiltaket vil i 

liten grad begrense allmennhetens tilgang til turområder 

og strandsone. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien). Holdeplass Dyrøy be-

tjenes av bussrute 420, og ligger ca. 200m unna.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje til Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, men innenfor tettste-

det Seter, et nærområde med barneskole og fergeanløp. 

Tiltaket er i tråd med overordnet tettstedsstruktur.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Den aktuelle tomten ligger innenfor Næring/LNFR. Etablering av bo-

liger med tilhørende vei innenfor denne tomten viderefører omkring-

liggende bebyggelsesmønster innenfor et nærområde med skole og 

buss/båtforbindelse. Dette vil være i tråd med overordna intensjon. 

Innspillet ses i sammenheng med andre innspill i området (16/2312-

75/82/157/185).  

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-157 

Forslagsstiller Steinar Dyre 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/4 

Dagens arealbruk Ikke bebygd, regulert LNFR, LNFR spredt bo-

lig- fritids- og næringsbebyggelse og bolig. 

foreslått formål Bolig og fritidsbebyggelse 

Areal (daa) Ca. 43,5 daa 

Dagens situasjon Innspill 

 

Området er i dag ikke bebygd, men ligger i en 

bebyggelsesstruktur med spredt og tett bolig- 

bebyggelse.  

 

Område A: Legge til rette for 3 boligenheter 

Område B: Legge til rette for 5-10 boligenhe-

ter 

Område C: Legge til rette for 5-8 fritidsboli-

ger 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk   

 
Utsnitt av aktuell tomt er registret med skrinn fastmark 

(grå), bebygd område (rosa) og dyrka mark (mørk gul). 
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Tiltak A og B ligger i et ellers bebygd område. Tiltak A 

(boligbebyggelse) vil derfor ikke berøre dyrkbar mark. 

I tiltak C kan utbygging berøre dyrka mark. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for arts-

mangfold ved den aktuelle delen av eiendommen. I nær-

området er det registrert flere arter av særlig stor og stor 

forvaltningsinteresse. Deler av nærområdet er bebygd.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra fylkesvei 431, ÅDT 240, 50 km/t. Fylkesvei 

har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er ikke registrert 

trafikkulykker i området de siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 200 m unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 

250 m unna.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting 

av rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og 

havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd nærområde. Tiltaket 

vil i liten grad begrense allmennhetens tilgang til turom-

råder og strandsone. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien). Holdeplass Dyrøy be-

tjenes av bussrute 420, og ligger ca. 200m unna.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, men innenfor tettste-

det Seter, et nærområde med barneskole, butikk og 

fergeanløp. Tiltaket er delvis i tråd med overordnet tett-

stedsstruktur.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Område C ligger adskilt fra strandsonen med fylkesvei. 

Området har også ei tjønn innenfor eiendommen. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Område A: Den aktuelle tomten ligger innenfor LNFR, forretning og 

område hvor reguleringsplan (bolig/fritidsbolig) skal gjelde. Etable-

ring av boliger innenfor denne tomten viderefører omkringliggende 

bebyggelsesmønster innenfor et nærområde med skole, butikk og 

buss/båtforbindelse. Dette vil være i tråd med vedtatt planprogram. 

Ses i sammenheng med andre innspill i området (16/2312-

75/82/147/185.) Innspillet tilrådes.  
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Område B: Den aktuelle tomten ligger innenfor LNFR spredt bolig- 

fritids- eller næringsbebyggelse. Etablering av boliger innenfor 

denne tomten viderefører omkringliggende bebyggelsesmønster in-

nenfor et nærområde med skole og buss/båtforbindelse. Dette vil 

være i tråd med vedtatt planprogram. Innspillet er i tråd med gjel-

dende arealplan. 

Område C: Den aktuelle tomten ligger innenfor LNFR. Etablering av 

fritidsboligutbygging i dette området kan bidra til ett område med 

nærhet til sjø og havutsikt og buss/båtforbindelse. Innspillet åpner 

for bebyggelse i ubebygd område. Tiltak vil ligge i nærhet av ei 

tjønn og kan påvirke dyrka mark. Arealreserver for fritidsboliger i 

området og kommunen er stor. Innspillet frarådes derfor.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-185 

Forslagsstiller Margareth Dyrø 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/5 

Dagens arealbruk Ikke bebygd, regulert LNFR. 

foreslått formål Bolig 

Areal (daa) Ca. 19 daa 

Dagens situasjon Forslag til regulering 

 
Området er i dag ikke bebygd, men ligger 

i en bebyggelsesstruktur med spredt og 

tett boligbebyggelse. Området er avsatt 

til LNFR. Det er også et område med bolig 

UB9, samt vedtatt reguleringsplan for bo-

ligbygging tilknyttet nærområde. 

 
Det er et ønske om å regulere området til bolig. 

Det er planlagt 2 boligenheter.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Utsnitt av aktuell tomt er registrert med skrinn fastmark 

(grå) og bebygd område (rosa). 

Tiltaket ligger i et ellers bebygd område. Tiltaket (bolig-

bebyggelse) vil derfor ikke berøre dyrkbar mark. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for arts-

mangfold ved den aktuelle del av eiendommen. I nærom-

rådet er det registrert flere arter av særlig stor og stor 

forvaltningsinteresse. Nærområdet er bebygd.  
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Trafikksikkerhet  Adkomst fra fylkesvei 431, ÅDT 240, 50 km/t. Fylkesvei 

har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er ikke registrert 

trafikkulykker i området de siste 10 årene. Området lig-

ger i gangavstand til oppvekstsenter. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 200 m unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 

250 m unna.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting 

av rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og 

havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd nærområde.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien). Holdeplass Dyrøy be-

tjenes av bussrute 420, og ligger ca. 200m unna.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje til Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, men innenfor tettste-

det Seter, et nærområde med barneskole og fergeanløp. 

Tiltaket er i tråd med overordnet tettstedsstruktur.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Det er viktig at strandsonen holdes tilgjengelig for all-

mennheten, for utforsking og aktiviteter. Tiltaket kan be-

grense allmennhetens tilgang til turområder og strand-

sone. 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Den aktuelle tomten ligger innenfor LNFR. Etablering av boliger in-

nenfor denne tomten viderefører omkringliggende bebyggelses-

mønster innenfor et nærområde med skole og buss/båtforbindelse. 

Dette vil være i tråd med vedtatt planprogram.  

Det er viktig at tiltaket ikke begrenser allmennhetens tilgang til tur-

områder og strandsone. Byggegrense mot sjø bør derfor settes til 

samme byggegrense som planlagte og bebygde områder i nærhe-

ten, ca. 30 m.  

Innspillet ses i sammenheng med andre innspill i området (16/2312-

75/82/147/157).  

Innspillet tilrådes.   

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-199 

Forslagsstiller Reidar Sæther 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/3 

Dagens arealbruk Ikke bebygd, avsatt LNFR spredt. 

foreslått formål Adkomst til boligfelt 

Areal (daa) Ca. 6 daa 

Dagens situasjon Forslag til regulering 

 
Området er i dag ikke bebygd, men ligger i en 

bebyggelsesstruktur med spredt og tett boligbe-

byggelse. Nærområdet er avsatt til LNFR med 

åpning for spredt. 

 

Ønsker mulighet for fremtidig adkomst til 

boliger vest for området.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Utsnitt av aktuell tomt er registret med skrinn fastmark 

(grå). 

Tiltaket vil ikke berøre dyrkbar mark. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for arts-

mangfold ved den aktuelle del av eiendommen. I nær-

området er det registrert flere arter av særlig stor og 

stor forvaltningsinteresse. Nærområdet er bebygd.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Øyaveien til fylkesvei 431, ÅDT 240, 50 

km/t. Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er 

ikke registrert trafikkulykker i området de siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle 

tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, lig-

ger ca. 200 m unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, 

ca. 250 m unna. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, le-

ting av rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking 

og havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd nærområde. Det 

er viktig at den ytterste strandsonen holdes tilgjengelig 

for allmennheten, for utforsking og aktiviteter.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   
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Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien). Holdeplass Dyrøy be-

tjenes av bussrute 420, og ligger ca. 200m unna.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, men innenfor tettste-

det Seter, et nærområde med barneskole og fergeanløp.   

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Den aktuelle tomten ligger innenfor LNFR med åpning for spredt be-

byggelse. Innspillet er i tråd med gjeldende arealplan. Dette vil i så 

fall være en del av en byggesak. 

 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-204 

Forslagsstiller Knut Wagø 

Gnr/Bnr (Grunneier) 56/103 

Dagens arealbruk LNF 

Foreslått formål Bolig, naust og småbåthavn 

Areal (daa) 50 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

Planområdet ligger på sørsiden av Sjønhalsen 

på Dyrøy. Området er regulert til LNFR i 

gjeldende KPA. Planområdet er per i dag i 

hovedsak ubebygd, både på landsiden og i 

sjøkanten. 

 

  

Forslagsstiller ønsker å bygge i alt 3 boliger, 

naust og småbåthavn i planområdet. Av 

forslagsmaterialet kommer det ikke fram hvor 

mange naust det ønskes tilrettelagt for, heller 

ikke hvor mange plasser som planlegges i 

småbåthavna eller hvilke fasiliteter som skal 

tilbys.  

 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Det er ikke registrert dyrka jord eller innmarksbeitearealer innenfor 

planområdet i AR5 fra NIBIO. Det er oppgitt at området ikke brukes til 

beite. Arealet er registrert som åpen jorddekt fastmark.  

Naturmangfold  Havområdet og strandsonen er registrert som svært viktig naturtype 

Skjellsand. Det er ikke registrert rødlistearter eller arter av 

forvaltningsinteresse innenfor området eller i nærheten.  

Trafikksikkerhet  Dyrøyvegen (fv. 6466) går langs sør- og østsiden til planområdet, og 

framtidig adkomst må sikres fra denne. Fartsgrensen i dag er 50 

km/t. Det mangler fortau langs vegen. Det er ikke registrert ulykker 

med personskade på strekningen forbi planområdet i løpet av de siste 

10 år (NVDB).   

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner i området.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Boliger i området vil ligge relativt langt unna tettbebyggelse i Skjel-

vika og Skjønhalsen. Det mangler et trygt gang- sykkeltilbud langs fv. 

6466.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Området ligger i det registrerte nærturterrenget Kvaløya/ 

Dragsnesskaget/ Auka. Området brukes til fotturer. Det er ikke 
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registrert stier til strandsonen i området, noe som indikerer at 

området er lite brukt.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at avstand til offentlig VA- anlegg er 150 m. Avstand til 

skole og nærbutikk er oppgitt til 3 km.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det mangler per i dag kjøreadkomst til området fra Dyrøyvegen. Ny 

adkomst må tilfredsstille dimensjonerende siktkrav. Det mangler trygt 

gang- og sykkeltilbud langs Dyrøyvegen. Nærmeste bussholdeplas 

ligger i krysset Dyrøyvegen/ Skjønhalsvegen, ca 300 m fra 

planområdet.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ingen registreringer av mineralressurser på området.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ struktur 

 Innspillet vil ikke underbygge startegien om utvidelse av eksisterende 

boligområder og fortetting.  

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

 Tiltaket vil berøre strandlinjen med landfeste og flytebrygge. Tiltaket 

innebærer forankring i sjø og potensiell forurensningsfare mtp. 

utslipp.  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Statens vegvesens støysonekart viser at den sørlige 

delen av området ligger i gul støysone. Avbøtende tiltak 

for permanente boliger må vurderes. Området ligger i 

sone med høy aktsomhet for radon. Avbøtende tiltak må 

vurderes i byggesak for permanente boliger iht. TEK.  

Klimatilpasning  Bebyggelse i strandsonen og småbåthavnanlegget må 

tilpasses for å tåle påkjenninger fra stormflo og vind.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesiell innvirkning.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området ligger relativt langt unna funksjoner som skole/barnehage 

og butikk. Kan bidra til privatisering av strandsonen.  

Det er igangsatt regulering av nærområde for boliger. Det finnes 

ubebygde områder avsatt til naustbebyggelse og småbåthavn i nær-

heten. På bakgrunn av arealreserver i området frarådes innspillet 

derfor.  

Formannskapets 

innstilling 
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3.2 Fritidsbolig 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-9 

Forslagsstiller Andreas Krogstad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 48/2/2 Leirvikhavn - Andreas Krogstad 

Dagens arealbruk LNFR – Beiteområde for villsau 

foreslått formål Fritidsbebyggelse og småbåthavn 

Areal (daa) 260 

Kart gjeldende plan 

 

Området er i dag avsatt til LNFR. Tilgren-

sende område er åpnet for LNFR FB4. Næ-

ringsområde i nærheten.  

Kart innspill 

 
 

Forslagsstiller ønsker avsette området til fri-

tidsbebyggelse og småbåthavn. Totalt areal 

260 daa. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri  Småbåthavn foreslås i område uten anlegg for havbruk og 

fiskeri. Det er kommet innspill på å avsette tilgrensende 

område til havneområde i sjø til bruk i næringsvirksomhet.  

 

Landbruk  Består i hovedsak av skrinn fastmark og myr. Ca. 9,5 daa 

fulldyrka jord blir berørt, 6,2 daa innmarksbeite og 2,1 

jorddekt fastmark. Hele arealet er utleid til beitemark for 

villsau. 

Naturmangfold  Det er registrert flere fugler i nærområdet som er i katego-

rien arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Dette er 

vipe, svarthalespove, storspove, svartbak, havørn, berg-

irisk, heipiplerke, gråtrost, fiskemåke, sivspurv og stær.  

Trafikksikkerhet  Det er ikke etablert gang- og sykkelvei i området. Leirvik-

veien er smal, har ÅDT 40 (2017) og fartsgrense 50 km/t. 

Det har vært 4 ulykker med skadegrad lettere skadd på 

hele Leirvikveien til Dyrøyveien. 

Kulturminner og kultur-

miljø 

 Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturlandskap. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 I dag har dette området spredt bebyggelse, i liten grad til-

rettelagt for barn og unge. Tiltaket vil beslaglegge og pri-

vatisere et stort natur- og friluftsområde.   

Folkehelse/ Friluftsliv  Store natur- og friluftsområder uten tilrettelegging, noen 

stier. Utbygging kan medføre mer forurensing fra støy og 

støv. 

Ligger nærmere enn 100 meter fra sjø. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 200 meter 
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Infrastruktur/ samferdsel  Leirvikveien: ÅDT 40 og fartsgrense 50 km/t. Nærmeste 

bussholdeplass: Kværnø. 

Næringsarealer  Kommet innspill på utvidelse av næringsområde i nærhe-

ten.  

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Avstanden til skole, barnehage, nærbutikk og post er ca. 

5,5 km – Norddyrøya.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket vil berøre strandlinjen med landfeste og 

flytebrygge. Område for fritidsboliger ligger delvis innenfor 

100-meters sonen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy.  

Klimatilpasning  Eiendommen ligger på en kote fra 0-20 moh. Det er liten fare for ska-

der fra havnivåstigning. Fritidsbebyggelse som ligger mot sjø må i så 

fall ha faste bygningskonstruksjoner over kote + 3 moh. 

Levevilkår og fol-

kehelse 

 Innspillet kan begrense allmennhetens tilgang til friluftsområder.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller grunnfor-

hold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er et ønske i planprogrammet at det skal legges til rette for attrak-

tive områder for fritidsboligutbygging i nærhet til sjø og havutsikt. Om-

rådet er i dag ubebygd og bidrar ikke til fortetting. Det har kommet 

innspill på næringsvirksomhet på naboområdet. Dette tilrådes. Det er 

ikke ønskelig med funksjonsblanding i området. Området benyttes til 

beiteområde og består også av fulldyrka jord. Med bakgrunn i land-

bruksinteresser, friluftsverdi, samt strandsone frarådes innspillet.  

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-80 

Forslagsstiller Asgeir Lorås 

Gnr/Bnr (Grunneier) 54/28 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Fritidsbolig 

Areal (daa) 2,4 

  

 
Området er i dag regulert LNFR: Tomta er 

ikke tilknyttet vei og ligger innenfor 100m 

avstand til sjø. Tomta er registrert som inn-

marksbeite, omkringliggende område består 

av åpen fastmark.  

 

Forslagsstiller ønsker å sette opp fritidsbolig 

med uthus og naust. 

 

‘Det står et naust, et uthus som holder på å 

falle ned og rester fra tidligere fritidsbolig’ 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Aktuell tomt er registrert som innmarksbeite. 

Naturmangfold  Sjøområdet er en del av naturtypen Frøya Nord med 

større kamskjellforekomster, av svært viktig verdi. Natur-

typen berøres ikke av tiltaket. 

Trafikksikkerhet  Nærmeste kjørbar vei er Kvernøyveien – blindvei med 

trolig lite trafikk. Tomt har ikke kjørbar adkomst. Ingen 

registrerte trafikkulykker.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta. 

Rester av fritidsbebyggelse er SEFRAK-registrert – mel-

depliktig ved riving/ombygging. Bygning er registrert som 

tatt i bruk – noe usikkerhet i registreringen ettersom det 

kun er en grunnmur som står igjen. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 2,6 km unna.  

Tiltaket har ikke virkninger for barn og unges oppvekst-

svilkår.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen – Anstein: Skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting 

av rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og 

havørnsafari.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Privat VA-nett, oppgitt avstand 450m.  

Infrastruktur/ samferdsel  Nærmeste kjørbar vei er Kvernøyveien, videre atkomst til 

fots over gnr/bnr 54/3,1, ca. 200m. Nærmeste busshol-

deplass er Kværnø ca. 800m unna.  
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Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger på Kvernøya med hovedsakelig LNF-formål 

men innslag av LNFF, turistformål og naust. 

Tomta er allerede bebygd, men det er kun rester av fri-

tidsbolig igjen.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt ligger i strandsonen. Tomta er imidlertid al-

lerede bebygd. Tiltaket vil i liten grad begrense allmenn-

hetens tilgang til turområder og strandsone.   

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området ligger ikke tilgrensende andre utbyggingsområder. Det sy-

nes ikke hensiktsmessig å avsette arealformål til enkeltstående til-

tak. Innspillet frarådes derfor. 

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-83 

Forslagsstiller Hanne Fonn 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/18 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Fritidsbolig 

Areal (daa) 18 daa 

  

 
Området er i dag regulert LNFR: Parsellen er 

ikke tilknyttet vei og ligger utenfor 100m av-

stand til sjø. Området består av skrinn fast-

mark og myr.  

 
Kjellmyra: Forslagsstiller ønsker å legge til 

rette for fritidsboliger, 4-8 enheter.  

«Dette området har ligget brakk i mange år. 

Her må man se mulighetene for koselig hytte-

felt. Jeg har snakket med grunneierne rundt 

60/18 og alle er enige.» 
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  

Aktuell tomt er registret med annet markslag (grå) i NIBIO sitt kart.  

Naturmangfold  Ikke registrert.  

Trafikksikker-

het 

 Adkomst fra fylkesvei 431(Dyrøyveien) med ÅDT 640, via traktorvei. Fyl-

kesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er siste 10 år registrert en 

trafikkulykke med lettere skade på fv. 150m nord for avkjørsel til trak-

torvei.  

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta, men det finnes 

tufter og steingarder etter bosetting, se friluftsliv.   

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger ca. 1 km 

unna.  

Tiltaket har ikke virkninger for barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Norddyrøya: Turområde 

med Norddyrøy slipp, en nedsunket båt og rester av ei kaie som tilhørte 

ei not heng som attraksjoner. Landskapet er kontrastfullt, rundt Dyrøy-

skaget er det en flott odde med utsikt mot storhavet. Kjellmyra og Myra 

er preget av gjengrodd kulturlandskap og det er fortsatt gamle steingar-

der der.  

Tiltaket vil i liten grad begrense allmennhetens tilgang til turområder og 

strandsone.   

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området, oppgitt avstand 100m.  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Adkomst fra fv. 431 (Dyrøyveien), via traktorvei over eiendom 61/4 og 

61/3, ca. 300m. Nærmeste bussholdeplass er Dyrøy betjenes av buss-

rute 420, og ligger ca. 850m unna langs fv. Dyrøy anløpes av hurtigbåt 

og ferje Mausund-Sula.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressur-

ser 

 Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvik-

ling/ struktur 

 Tomta ligger i nærhet til tettstedet Seter, et nærområde med barne-

skole, butikk og fergeanløp. 

Tiltaket knyttes ikke opp til eksisterende bebyggelsesmønster, men vil 

etablere et lite hyttefelt som etableres like ved en historisk bosetting 

(flyfoto fra 1954 viser 4 bygninger ved Kjellmyra).  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt ligger ikke i strandsonen.  
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ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet ligger i ubebygd område. Med bakgrunn i hensynet til fri-

luftsliv, samt store arealreserver frarådes innspillet.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-120 

Forslagsstiller Arve Dragsnes 

Gnr/Bnr (Grunneier) 57/6 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Fritidsboliger (LNF F) og spredt boligbebyggelse 

(LNF B) 

Areal (daa) 70- 90 

Kart dagens situasjon Kart framtidig planlagt situasjon 

I gjeldende KPA er planområdet regulert 

som LNFR- område. Planområdet ligger vest 

for Dragsneset.  

 
Området foreslås brukt til fritidsboliger og 

eventuelt noe boligbebyggelse. Antall 

fritidsboliger og antall helårs boliger er ikke 

oppgitt i innsendt materiale.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant.  

Landbruk  Skissert avgrensing av område som inngår i tiltaket omfatter kun areal 

som er registrert som åpen skrinn fastmark i AR5 NIBIO.  
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Naturmangfold  Det er ikke registrert offentlig sikrede naturområder eller lokalt viktig 

naturområder som berøres av forslaget. Det er ikke registrert arter av stor 

eller svært stor forvaltningsinteresse.   

Trafikksikkerhet  Bolig: Nærmeste offentlige veg til planområdet er Dragsnesveien, som er 

en kommunal veg med 80 km/t fartsgrense. Det er ikke registrert 

trafikkulykker langs vegen de siste 10 år. Skoleveg til nærmeste skole for 

eventuelle permanente boliger, vil være mot Dyrøy oppvekstsenter. 

Skolevegen vil ikke være trygg for myke trafikanter på grunn av høyt 

fartsnivå og manglende tilrettelegging for gående/ syklende. Det går 

skolebuss. 

 

Fritidsboliger: For fritidsboliger er ikke skoleveg et relevant tema.  

 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø i eller i umiddelbar 

nærhet til planområdet.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Det er ikke registrert anlegg eller steder som er viktige for barn og unges 

oppvekstvilkår i området. Avstanden til nærmeste tilrettelagte 

lekeplasstilbud er lang (ca 6 km, i tilknytning til Dyrøy oppvekstsenter). 

Ikke relevant for tema fritidsboliger.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Planområdet inngår i et kartlagt naturområde, men er ikke definert som 

viktig eller svært viktig. Området er egnet som fotturområde, med flere 

turløyper. Det er en utkikksplass på Olberget og kulturlandskap preget av 

sauebeite.   

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det antas at området ikke har offentlig VA- nett. Lokalt VA- system vil 

være aktuelt for å dekke behovet for nye fritidseiendommer.  

Eventuelle fastboende i området vil tilhøre Dyrøy skolekrets. Avstand til 

skolen er ca 6 km, og skolevegen kan ikke regnes som trygg. Det går 

skolebuss. 

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det mangler adkomstveg til foreslått område for bygging av nye 

fritidsboliger og eventuelt permanente boliger. Ny vegadkomst vil medføre 

naturinngrep i større eller mindre grad.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser i planområdet. Området er 

registrert som åpen skrinn fastmark.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

 I planforslaget argumenteres det med at tiltaket vil bidra til å legge til rette 

for økt vekst og attraktivitet i den gamle kulturgrenda Dragsneset. 

Fritidsboliger vil kunne bidra til slik vekst, men for permanente boliger vil 

store avstander til nødvendige tilbud og mangel på trygg skoleveg være 

utfordringer.  

Vann og 

vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Ingen vannkilder/ vassdrag påvirkes av tiltaket. Tiltaket ligger innenfor 

strandsonen.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Området ligger utenfor rød og gul støysone i støysonekart 

fra Statens vegvesen. Området ligger innenfor sone med 

høy akstomhet med tanke på radon. For fritidsbebyggelse 

kreves ingen spesielle hensyn, mens for boliger må det 

vurderes avbøtende tiltak i byggesak iht. TEK.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle.  

Levevilkår og folkehelse  Området ligger ikke i nærheten av skole/barnehage/butikk. 

Området kan benyttes til friluftsliv.  

Naturrisiko   Ingen spesielle. 
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Anbefaling 

Innstilling  

 

 

 

 

Bolig: Området vurderes ikke som egnet for 

boligbebyggelse, blant annet på grunn av stor avstand til 

servicetilbud, mangel på tilrettelegging for myke 

trafikanters ferdsel med mer. Innspillet frarådes. 

 

Fritidsbolig: Bygging av fritidseiendommer på arealet 

vurderes som mindre problematisk. Området er i dag 

ubebygd. Grunnet store arealreserver i området og i 

kommunen frarådes tiltaket. 

 

Formannskapets innstilling   

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-129 

Forslagsstiller Andreas Krogstad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 48/2 (48/14, 48/15, 48/16, 48/17) 

Dagens arealbruk LNF - Fritidsbolig 

foreslått formål LNF - Fritidsbolig 

Areal (daa) Ca. 12 daa 

Kart gjeldende plan 

 

Kart innspill 

 
Ønsker videreføring av område avsatt til 

LNF FB 4 i gjeldende arealplan.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0  

Landbruk  

 

Består i hovedsak av skrinn fastmark og noe dyrka mark. 

Dyrka mark er liten del av området.  Arealet er utleid til 

beitemark for villsau. 
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Naturmangfold  Det er registrert flere fugler i nærområdet som er i katego-

rien arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Dette er 

vipe, svarthalespove, storspove, svartbak, havørn, berg-

irisk, heipiplerke, gråtrost, fiskemåke, sivspurv og stær.  

Trafikksikkerhet  Det er ikke etablert gang- og sykkelvei i området. Leirvik-

veien er smal, har ÅDT 40 (2017) og fartsgrense 50 km/t. 

Det har vært 4 ulykker med skadegrad lettere skadd på 

Leirvikveien. 

Kulturminner og kultur-

miljø 

 Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturlandskap. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 I dag har dette området spredt bebyggelse, i liten grad til-

rettelagt for barn og unge.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Store natur- og friluftsområder uten tilrettelegging, noen 

stier. Utbygging kan medføre mer forurensing fra støy og 

støv. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann i 200 meters avstand. Privat avløp. 

Infrastruktur/ samferdsel  Leirvikveien: ÅDT 40 og fartsgrense 50 km/t. Nærmeste 

bussholdeplass: Kværnø. 

Næringsarealer 0 Ikke aktuelt  

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Avstanden til skole, barnehage, nærbutikk og post er ca. 

5,5 km – Norddyrøya.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke aktuelt 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy.  

Klimatilpasning  Det er liten fare for skader fra havnivåstigning.  

Levevilkår og fol-

kehelse 

 Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller grunnfor-

hold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det er et ønske i planprogrammet at det skal legges til rette for attrak-

tive områder for fritidsboligutbygging i nærhet til sjø og havutsikt, der-

med anses tiltaket som positivt. Innspillet er i tråd med gjeldende plan. 

Avsatt formål tilrådes videreført i planforslag. 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-194 

Forslagsstiller Øivind Haarsaker 

Gnr/Bnr (Grunneier) 57/6 

Dagens arealbruk Fiskerihavn 

foreslått formål Omregulering til fritidsbebyggelse 

Areal (daa)  

Planstatus: Innspill: 

Gjeldende planstatus er reguleringsplan iD: 

1620-200306, Dragsnes Øst, hvor vesentlige 

landbruksområder nå søkes omdisponert til 

utbyggingsformål 

 

 

Endringen av Dragsnes øst innebærer økning 

av antall fritidshusenheter med 20. 

 
Regulerte områder er ikke utbygd fordi bru-

kerne har vært aktive i landbruket. Områdene 

brukes nå som beiteland. Endringsforslag: 

 Nye byggeområder er merket R (Rorbuer) 

og H (hytter). 

 Omdisponere noe av felles friluftsområde i 

vest til naust (N) 

 Omdisponere forretningsområde i nord til 

naust (N) 

 Redusere småbåthavn i nord for å minske 

konflikt med fiskere. (X) 

 Utvide småbåthavnas bredde (T) 

 Fellesareal til ball/lek i nord endres til ror-

buer (R) 

 Omregulering av veg gjennom området er 

nødvendig med de foreslåtte endringene 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk - fiskeri 0 Ikke relevant 



 

  

 

 

 

 
 

 

41 

 

 

 

Landbruk  

 

Områdene som søkes omdisponert til byggeformål berø-

rer i noen grad innmarksbeite og vil med dette redusere 

beitegrunnlaget i området. 

Naturmangfold  Blant andre er Sivstarr og fiskemåse (Nær truet) er regi-

strert innenfor planområdet. 

 

I tillegg er det i Naturbasen registrert et større område 

viktig naturtype, kategorisert som naturbeitemark. I 

2008 angis verdipotensialet til B, men det er behov for 

bedre undersøkelser for å fastslå verdien endelig. Dette 

området berøres særlig med den utvidelsen som ligger i 

forslaget. 

Trafikksikkerhet  Dragsnesveien (Kv20107) går gjennom området. Det er 

ikke registrert ulykker, men vegen ender på Dragsneset 

og har m.a.o. ingen gjennomgangstrafikk. Trafikksikker-

heten ansees dermed som tilstrekkelig.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner in-

nenfor området. Flere bygninger er imidlertid registrert i 

SEFRAK-registeret og må hensyntas i framtidig forvalt-

ning. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Avsatte områder i gjeldende reguleringsplan til lekeom-

råde er ikke opparbeidet.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Foreslått omdisponering er i hovedsak fra beitemark som 

ikke benyttes i friluftssammenheng. Landskapet er likevel 

viktig for folkehelsa og utbygging vil redusere landskaps-

verdien. Det legges opp til naustbygging og flere båtplas-

ser ved å bygge ut småbåthavna. Det er et pluss i folke-

helseperspektiv.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Vannledning ca. 230 meter fra området. Avløpsanlegg må 

etableres i privat regi. 
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Infrastruktur/ samferdsel  Fv. 6468 med direkteavkjørsel til eiendommen 

Næringsarealer  Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke relevant 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Innspillet bygger på ønske om at lokalt forankret næ-

ringsliv kan utvikle seg i tråd med samfunnsendringene. 

Fiskeriene er i endring og turismen er i vekst. Kombina-

sjonen kan være et godt grunnlag for å beholde og ut-

vikle bosettingen i området. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket vil berøre strandlinjen med landfeste og 

flytebrygge. Tiltaket innebærer forankring i sjø og 

potensiell forurensningsfare mtp. utslipp. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen av tiltakene fremmer forurensning. Utbyggingsom-

rådene er fastmark og beite og det er lite sannsynlig at 

tiltakene berører forurenset grunn. 

Klimatilpasning  Hyttene plasseres så langt og høyt fra sjøen at kravene 

satt i DSBs veileder i forhold til stormflo og havnivåstig-

ning blir ivaretatt. Naustene kommer i tilknytning til sjø 

og det forventes at de bygges i en klasse som tåler å 

ligge i denne sonen. 

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket vil gi flere tilgang til denne delen av Frøya, men 

for allmenheten reduseres arealer for friluftslivsopple-

velse 

Naturrisiko   Området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom 

(NVE). Tiltak må dokumenteres må hensynta dette.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Godkjente utbyggingsområder er ikke bygd ut fordi det er 

aktivt landbruk i form av beite på parsellene. 

Det legges også opp til å bygge ut avsatt lekeområde. 

En eventuell endring av reguleringsplan bør gjøres gjen-

nom en omregulering. Innspillet anbefales derfor ikke in-

kludert i planforslaget.  

Formannskapets innstilling   

3.3 Næring 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-5 (16-2312-29) 

Forslagsstiller Odd Øystein Meland  

Gnr/Bnr (Grunneier) 48/1 (Ingeborg Meland) 

Dagens arealbruk LNFR 

foreslått formål Næring og havneområde i sjø 

Areal (daa) 25 

Kart gjeldende plan Kart innspill 
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Det foreligger planer om å deltaljregulere 

eksisterende næringsareal. Ønsker dette 

utvidet for å øke tilgang til opparbeidet 

sjønært næringsareal. Inkluderer havne-

område i sjø.  

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri  Tiltaket er 25 daa sjønært næringsareal og havbruksom-

råde. Det er aktive fiskeplasser i nærheten, men det er 

ikke i konflikt med tiltaket såfremt det ikke er forurensing 

fra næringen på området.  

 

Det er store kamskjellforekomster med verdi svært viktig 

som kan berøres av tiltaket. 

Fiskearter av ulike slag i sjøen utenfor og bør derfor 

vurderes i forhold til utslipp. Det er et utbredelsesområde 

for sjøpattedyr. 

Landbruk  Åpen jorddekt fastmark 

Naturmangfold  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er registrert en rekke truede arter i området. Det er 

ingen direkte konflikt, dette må ses videre på i 

reguleringsplanen for området.   
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Trafikksikkerhet  Leirvikveien har en ÅDT på 40. Det er ikke etablert gang- 

og sykkelvei i området. Det har vært tre ulykker med ska-

degrad lettere skadd. Økt næringsvirksomhet vil gjøre det 

mindre trafikksikkert for barn og unge. Veien er dimensjo-

nert for vogntog opp til 50 tonn.  

Kulturminner og kultur-

miljø 

 Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturlandskap.  

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 Dette kan være et område hvor barn og unge kan opp-

holde seg.  

For stor helling for tilgjengelig strandsone. Større enn 25 

grader helling.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Store turområder uten tilrettelegging. Kan medføre mer 

forurensing fra støy, støv og lukt.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt vann 50 meter fra området. Privat avløp. 

Infrastruktur/ samferdsel  Fv. 6466: ÅDT 40 og fartsgrense 50 km/t. Veien er dimen-

sjonert for vogntog opp til 50 tonn. Økt næringsvirksomhet 

gir mer belastning på veg. 

Næringsarealer  Større næringsarealer i sammenheng med Leirvikhamna 

anses som positivt og i tråd med planprogrammet.  Inn-

spillet er i tråd med strategi i planprogrammet om å utvide 

eksisterende næringsområder.  

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Utvidelsen kan øke sysselsettingen og bosettingen i områ-

det. Dyrøy med matbutikk og oppvekstsenter ca. 5 km 

unna.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket vil berøre strandlinjen med landfeste og 

flytebrygge. Tiltaket innebærer forankring i sjø og 

potensiell forurensningsfare mtp. utslipp. Inngrep og utfyl-

linger i strandsone anses som negativt. Temaet må om-

handles i regulering av området.  

 

 

 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy. Det kan forekomme utslipp i fjord i forbin-

delse med næring som blir etablert på området. Området ligger i til-

knytning til en viktig fjord for fiskere. Konsekvensen av et eventuelt ut-

slipp vil være stor.  

Klimatilpasning  Eiendommen ligger på en kote fra 0-12 moh. Det er liten fare for ska-

der fra havnivåstigning. Næringstomt som ligger mot sjø må i så fall ha 

faste bygningskonstruksjoner over kote + 3 moh for å unngå springflo. 

Området er værhard og kan oppleve mye vind. 
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Levevilkår og fol-

kehelse 

 Kommunen ønsker å styrke grendene og legge til rette for sjønære næ-

ringsarealer jf. Samfunnsplan, dermed anses dette som positivt for om-

rådet.  

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller grunnfor-

hold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området i innspillet legger opp til å utvide allerede avsatte nærings-

arealer i Leirvikhamna. Dette er i tråd med strategi i vedtatt planpro-

gram. Området er i dag ubrukt snaumark med tilhørende arealer i sjø. 

Hensynet til naturmangfold i sjø må ivaretas gjennom reguleringsplan.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-78 

Forslagsstiller Reidar Sæther 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/3 

Dagens arealbruk LNFR - FB  

foreslått formål Næring 

Areal (daa) 22 daa 

  

 

Deler av området er opplyst å være i bruk til næ-

ring. Innenfor LNFR-formålet tillates spredt næ-

ringsvirksomhet, tilknyttet gårdsdrift.  

 
Forslagsstiller ønsker å legge til rette for 

‘fremtidige næringsformål’. Mulig bruk til 

langtidsparkering for ferje/hurtigbåtrei-

sende. Evnt. annen næring.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 
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Landbruk  

 

Aktuell tomt er registret med skrinn fastmark (grå) 38,9 daa, jorddekt 

fastmark (grønn) 5,8 daa, innmarksbeite (lys gul) 1,6 daa, fulldyrka 

jord (oransje) 1,8 daa, myr (blå) o,4 daa, og vann (rosa) 0,1 daa 

Tiltaket refererer til en del av tomta, der del av skrinn fastmark og 

fulldyrka jord ikke inngår. Næringstiltak på tomta vil ha konsekvenser 

for arealer for jorddekt fastmark og innmarksbeite.  

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for artsmangfold ved 

den aktuelle del av eiendommen. I nærområdet er det registrert flere 

truede arter. Nærområdet er bebygd.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Øyavegen i ca. 400 m avstand til fylkesvei 431, ÅDT 240, 

50 km/t. Det er ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er ikke registrert 

trafikkulykker i området de siste 10 årene. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Det ligger en markering i SEFRAK- registeret på (en eller flere av) 

driftsbygningene, dvs. at det er meldeplikt ved rivning.   

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Dyrøy oppvekstsenter har skole (1-7), barnehage, SFO og opparbei-

dede ballbaner, ligger ca. 300 m unna. Nærbutikk ligger 400m unna.  

Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstsvilkår.  

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Området ligger innenfor et viktig friluftsområde: Norddyrøya nærtur-

terreng. ‘Turområde med Norddyrøy slipp, en nedsunket båt og rester av ei 

kaie som tilhørte ei not heng, som attraksjoner. Landskapet er kontrastfullt, rundt 

Dyrøyskaget er det en flott odde med utsikt mot storhavet. Kjellmyra og Myra er 

preget av gjengrodd kulturlandskap og det er fortsatt gamle steingarder der.’ 

Det er markert stier gjennom området i kartgrunnlag av området.  

Kommunale tje-

nester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien), via Seterveien (ca. 180m).  

Holdeplass Dyrøy betjenes av bussrute 420, og ligger ca. 200m unna.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje Mausund-Sula.  

Næringsarealer  Arealet har tidligere blitt brukt til næringsformål; pelsdyroppdrett. Til-

taket vil opprettholde og øke tilgang til næringsarealer uten sjøtilknyt-

ning. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvik-

ling/ befolknings-

utvikling/ struk-

tur 

 Tomta ligger innenfor LNFR-område, ved tettstedet Seter, et lokalmiljø 

med barneskole og fergeanløp. Tiltaket er i tråd med overordnet tett-

stedsstruktur.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt ligger utenfor 100m avstand til strandsonen.  
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ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Innspillet oppgir ‘næring’ som ønsket formål. Forslagsstiller ønsker å 

benytte arealet til langtidsparkering, eventuelt etablering for f.eks. 

entreprenører. Området har tidligere blitt benyttet til pelsdyropp-

drett. Tiltaket vil opprettholde og øke arealet for næring uten sjøtil-

knytning i tråd med samfunnsplan og vedtatt planprogram.  

Innspillet tilrådes.   

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-85 

Forslagsstiller Atle Arve Kvern 

Gnr/Bnr (Grunneier) 54/1 

Dagens arealbruk LNFR og friluftsområde 

foreslått formål Næring 

Areal (daa) 2 daa 

  

 
Området er i dag avsatt til LNF. Grenser til 

avsatt næringsområde.   

Markert område er ikke bebygd. Omkringlig-

gende område har opparbeidet vei fram til 

næring i øst, med tilhørende havn.   

 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for ny la-

gerhall for omlasting av varer/kjølevarer.  

 

Videre beskrivelse av virksomhet og antall 

plasser er ikke oppgitt.  
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Aktuell tomt er registrert med skrinn fastmark (grå).   

Naturmangfold  Det er registrert område for artsmangfold ved den aktu-

elle eiendommen: 2 svært viktige naturtyper: ‘Frøya 

nord’ - Store kamskjellforekomster og ‘Rundt Frøya’ 

(skjellsand). 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra fylkesvei 431 (Dyrøyveien) med ÅDT 640 

(fartsgrense 50 km/t), adkomstvei (ca. 150 m).  

Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er siste 

10 år registrert en trafikkulykke med lettere skade på fv. 

ved Kvernøystraumen. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Tettstedet Seter, med skole, barnehage og idrettsbaner 

ligger ca. 1 km unna. Tiltaket berører ikke barn og unges 

oppvekstsvilkår.   

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert som viktig friluftsområde: 

Skjærgårdsområde egnet for familieaktiviteter, småbåter, 

fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, eggsanking, 

bærplukking og havørnsafari. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet. 

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst fra fv. 431 (Dyrøyveien), via adkomstvei (ca. 

150 m). Nærmeste holdeplass er Dyrøy og betjenes av 

bussrute 420, og ligger ca. 500m unna. Dyrøy anløpes av 

hurtigbåt og ferje til Øyrekka.   

 

Næringsarealer  Utvidelse av eksisterende næringsareal. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger i/ved LNF-område. Utvidelse av næringsom-

råde er i tråd med overordna planer. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket kan øke hyppigheten av båter inn til kai.    

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon og bygg 

må forholde seg til krav stilt i TEK.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 
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Anbefaling 

Innstilling  Det er snakk om en utvidelse av dagens næringstomt for å få plass 

til en lagerhall. Dette er i tråd med strategi om utvidelse av eksiste-

rende næringsområder i vedtatt planprogram. Det anbefales at tilta-

ket kan gjennomføres. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-164 

Forslagsstiller Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS (på vegne 

av Mats Ove Vaagø) 

Gnr/Bnr (Grunneier) 55/1 

Dagens arealbruk LNFR 

Foreslått formål Næring 

Areal (daa) 4,6 

Kart dagens situasjon Kart framtidig planlagt situasjon 

Området er regulert til LNFR, og brukes delvis 

til villsaubeite per i dag.  

 

Nord for planområdet er det i KPA avsatt areal 

for LNFR med spredt bolig, fritids og 

næringsbebyggelse.  

 

 
 

Det planlegges å regulere området som 

næringsareal, for å kunne oppføre lager. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk  Ikke relevant. 

Landbruk  Området er registrert som myr i AR5 fra NIBIO. Det er opplyst om at 

området delvis brukes til villsaubeite.  

Naturmangfold  Planområdet er ikke registrert som viktig naturområde. Det er ikke 

registrert arter av forvaltningsinteresse på området.  
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Trafikksikkerhet  Området vil betjenes via ny avkjørsel fra Dyrøyvegen (fv 6466). 

Fartsgrensen på Dyrøyvegen er 40 km/t forbi planområdet og sannsynlig 

område for ny avkjørsel. Det er ikke registrert ulykker med personskade på 

Dyrøyvegen de siste 10 år (NVFB). Det er ikke etablert tilbud for gående og 

syklende langs denne delen av Dyrøyvegen.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Ingen registrerte kulturminner.  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tiltaket ligger ikke nær eksisterende boligbebyggelse, og vurderes ikke å 

ville ha innvirkning på barn og unges oppvekstvilkår.  

Folkehelse/ 

Friluftsliv 

 Planområdet ligger i ytterkanten av det viktige nærturterrenget 

Breivikhaugene. Området har høy lokal bruksfrekvens som blant annet 

fotturområde. Rett sør for planområdet er det registrert en sti innover i 

nærturterrenget. Det er oppgitt at utformingen av næringsområdet vil 

tilpasses ut fra hensyn til turstien.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Det er oppgitt at området ligger ca 50 m fra offentlig VA- anlegg.   

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Det mangler adkomst til området fra fv 6466. Adkomst vil kreve ny 

avkjørsel fra fv 6466. Denne må utformes slik at krav til frisikt 

tilfredsstilles.  

Næringsarealer  Tiltaket vil gi tilskudd av nytt næringsareal i området, og kan være med på 

å styrke eksisterende virksomhet i nærheten. Nyskapt trafikk til 

næringsarealet vil ikke belaste eksisterende boligområder.  

Mineralressurser  Det er ikke registrert mineralressurser i planområdet.  

Tettsteds-

utvikling/ 

befolknings-

utvikling/ 

struktur 

 Næringsområdet vil få god tilgang fra hovedvegnettet i området, og 

lokaliseringen legger til rette for å kunne betjene maritim virksomhet i 

nærheten.  

Vann og 

vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Ingen spesielle forhold registrert.  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket vil gi noe økt trafikk lokalt, men dette vil ikke 

påvirke boliger eller andre støy- og støyfølsomme områder.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle forhold registrert. 

Levevilkår og folkehelse  Tiltaket ligger i utkanten av et område som er registrert 

som lokalt viktig utfartsterreng. Det må sikres at sti sør 

som området som leder til utfartsterrenget ikke påvirkes av 

tiltaket.  

Naturrisiko   Ingen spesielle forhold registrert.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket ligger i utkanten av et viktig turterreng, men det er 

forutsatt at planleggingen av tiltak opprettholder 

eksisterende sti inn mot området. Innspillet vil øke 

tilgangen til næringsarealer. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   
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3.4 Sjørelaterte formål og andre kombinerte forhold 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-73 

Forslagsstiller Frøya Kystlag 

Gnr/Bnr (Grunneier) 61/45 

Dagens arealbruk Ikke bebygd, LNFR og sjøområde  

foreslått formål Småbåthavn 

Areal (daa) 2 daa 

  

 
Området er i dag regulert LNFR og Sjøareal.  

Markert område er ikke bebygd, men har en 

liten flytebrygge i sjø. Omkringliggende om-

råde har opparbeidet vei fram til et naust/la-

ger, med flere slipper for båt til sjø (område 

for utsetting av båt), samt et naust med 

brygge/flytebrygge uten veiforbindelse.  

 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for privat 

småbåtanlegg i sjø for kystlagets virksomhet.  

 

Kystlaget har behov for liggeplasser, samt ad-

komstmulighet med båt til sitt anlegg. 

Videre beskrivelse av virksomhet og antall plas-

ser er ikke oppgitt.  

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Aktuell tomt er registrert med skrinn fastmark (grå).   

Naturmangfold  

 

Det er registrert område for artsmangfold ved den aktuelle eiendommen: 

2 svært viktige naturtyper: ‘Frøya nord’ - Store kamskjellforekomster 

(området er markert helt inntil strandlinjen), og ‘Rundt Frøya’ (skjell-

sand).  

Tiltaket vil medføre forankring på sjøbunnen, og kan gi lokalt utslipp til 

sjø, se forurensning.  
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Trafikk-sikker-

het 

 Adkomst fra fylkesvei 431 (Dyrøyveien) med ÅDT 640 (fartsgrense 50 

km/t), via traktorvei (ca. 300 m).  

Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er siste 10 år registrert 

en trafikkulykke med lettere skade på fv. ved Kvernøystraumen, ca. 

500m sør for avkjørsel til traktorveg. 

Kulturminner 

og kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

  

Barn og unges 

oppvekst-vilkår 

 Tettstedet Seter, med skole, barnehage og idrettsbaner ligger ca. 1 km 

unna. Tiltaket berører ikke barn og unges oppvekstvilkår.   

Folkehelse/ Fri-

luftsliv 

 Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Norddyrøya Turområde 

med Norddyrøy slipp, en nedsunket båt og rester av ei kaie som tilhørte 

ei not heng som attraksjoner. Landskapet er kontrastfullt, rundt Dyrøy-

skaget er det en flott odde med utsikt mot storhavet. Kjellmyra og Myra 

er preget av gjengrodd kulturlandskap og det er fortsatt gamle steingar-

der der.  

Kommunale 

tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet ved avkjørsel fra fv. 

Tiltaket trenger VA-tilknytning og renovasjon (mottak latrineavfall og 

spesialavfall).  

Infrastruktur/ 

samferdsel 

 Adkomst fra fv. 431 (Dyrøyveien), via traktorvei (ca. 300 m). Nærmeste 

holdeplass er Dyrøy og betjenes av bussrute 420, og ligger ca. 200m 

unna. Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje til Øyrekka.   

Tiltaket trenger adkomst med bil og båtopptrekk.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressur-

ser 

 Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-ut-

vikling/ befolk-

nings-utvik-

ling/ struktur 

 Tomta ligger i/ved LNF-område. Etablering av ny småbåthavn i området 

er i tråd med kommunens strategi om større samlede småbåtanlegg.  

Vann og vass-

drag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket gjelder småbåthavn i sjø, og vil ha virkninger for andel uberørt 

strandlinje. Tiltaket vil medføre forankring i sjø og potensielt utslipp, se 

tema forurensning.   

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon og bygg 

må forholde seg til krav stilt i TEK.  

Småbåthavner kan gi lokale utslipp til sjø.  

Klimatilpasning  Tiltaket innebærer konstruksjoner og forankring i sjø og 

berøres av fremtidig havnivåstigning og stormflo, med 

ekstremvær (vind) og må dimensjoneres for å tåle på-

kjenningene, jf. TEK.   
Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 
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Anbefaling 

Innstilling  Småbåthavn:  

Dette er snakk om en nyetablering av småbåthavn, og ikke en utvi-

delse av eksisterende. Frøya Kystlag gir få opplysninger om omfang 

av båtplasser og planer for virksomheten. Innspillet legger til rette 

for økt virksomhet for Frøya Kystlag og deres aktiviteter. Innspillet 

tilrådes derfor.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-101 (Dyrøy) 

Forslagsstiller Advokatfirmaet Stockholm Svendsen AS 

Gnr/Bnr (Grunneier) 50/11 

Dagens arealbruk Naust 

foreslått formål Småbåthavn  

Areal (daa) 5 

 

 

Sjøarealet er uregulert. Landareal er Naust 

og reguleringsplan for Dyrøy fergeleie.  

 

Hele bukta øst for Sæterholmen ønskes utlagt 

til Privat småbåthavn. Resterende del av bukta, 

som ikke er avmerket som SBH i vedlagte kart 

må inngå i endring i reguleringsplan for Dyrøy 

fergeleie. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk 0 Ikke relevant 

Naturmangfold  Sjøarealet er registrert som naturtype av svært viktig 

verdi. Naturtype kamskjell. Lengre ute er det registrert 

skjellsand. 

Trafikksikkerhet  Adkomst fra fylkesvei 431 Dyrøyveien (ÅDT 240). Fylkes-

vei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det antas at små-

båthavn skal bruke p-plass i tilknytning til Dyrøy ferge-

leie.  

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte kulturminner. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

0 Ikke relevant. 
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Folkehelse/ Friluftsliv  Området er registrert viktig friluftsområde: Skjærgården 

fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde egnet 

for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting av 

rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og hav-

ørnsafari. 

Småbåthavn anses ikke å komme i konflikt med friluftsli-

vet ettersom båtaktivitet er en stor del av friluftsaktivite-

ten i området i dag. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien), via Seterveien (ca. 

180m). Holdeplass Dyrøy betjenes av bussrute 420, og 

ligger ca. 200m unna.  Dyrøy anløpes av hurtigbåt og 

ferje Øyrekka. 

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Felles anlegg for båter fremfor spredt utbygging er hen-

siktsmessig for ikke å privatisere strandsona.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket gjelder småbåthavn i sjø, og vil ha virkninger for 

andel uberørt strandlinje. Tiltaket vil medføre forankring i 

sjø og potensielt utslipp, se tema forurensning.   

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Landarealet ligger innenfor høy aktsomhet 

for radon. Småbåthavner kan gi lokale utslipp til sjø.  

Klimatilpasning  Tomta ligger i tilknytning til sjø og berøres av fremtidig 

havnivåstigning og stormflo. Dette må hensyntas i di-

mensjoneringen av småbåthavna.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. 

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Etablering av småbåthavn er i tråd med kommunens 

overordnete prinsipper om å legge til rette for større 

samlede anlegg for småbåthavner.  

Området er i dag bebygd med naust og flytebrygge og vil 

bidra til fortetting av sjørelaterte formål. Innspillet er i 

tråd med nærliggende strukturer og vil ikke bidra til yt-

terligere privatisering i strandsonen. Innspillet tilrådes 

derfor. 

Formannskapets innstilling   
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rkivsaksnr. 16-2312-121 

Forslagsstiller Kåre Kværnø 

Gnr/Bnr (Grunneier) 59/2 

Dagens arealbruk Naustområde og sjø  

foreslått formål Småbåthavn 

Areal (daa) Ca. 14 daa 

Kart dagens situasjon Kart fremtidig situasjon 

 
Sjøarealet er uregulert. Landareal er re-

gulert til naust i kommuneplanen. 

 
Forslagsstiller ønsker å legge til rette for etable-

ring av småbåthavn ved at hele havneområdet 

utenfor hans eiendom reguleres som småbåthavn.  

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant 

Landbruk  Utsnitt av aktuell tomt er registrert med skrinn fastmark 

(grå) og sjø. 

Tiltaket ligger i et ellers bebygd område.  

Naturmangfold  Området i sjø er registrert som viktige naturtyper Skjell-

sand og har større kamskjellforekomster. Det er regi-

strert en rekke arter av særlig stor forventningsverdi og 

stor forventningsverdi ved den aktuelle del av eiendom-

men. Nærområdet er bebygd.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Båtvikveien i ca. 200 m avstand til fylkesvei 

6466, ÅDT 590, 50 km/t. Fylkesvei har ikke etablert 

gang-/sykkelveg. Båtvikveien er lokalveg og skoleveg, 

uten gangareal, og er ikke asfaltert. Det er ikke registrert 

trafikkulykker i området de siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 1 km unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 

1km unna. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting 

av rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og 

havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd nærområde.  

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   
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Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 6466 (Øyaveien), via Seterveien (ca. 200 

m).  

Holdeplass Dyrøy betjenes av bussrute 420, og ligger ca. 

800 m unna. 

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje til Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor naust og sjøområde, og ligger tett 

på fritidsbebyggelse. Tiltaket er i tråd med overordnet 

tettstedsstruktur. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Aktuell tomt ligger innenfor strandsonen, men vil ikke 

privatisere strandsonen noe mer enn naustbebyggelsen 

som allerede er regulert.  

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart. Småbåthavner kan gi lokale utslipp til sjø.  

Klimatilpasning  Tomta ligger i tilknytning til sjø og berøres av fremtidig 

havnivåstigning og stormflo.  

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  En utvidelse av småbåthavn er i tråd med kommunens overordnete 

prinsipper om å legge til rette for småbåthavner framfor spredt 

naustbebyggelse. Dette er i tråd med omkringliggende strukturer. 

Innspillet tilrådes derfor.  

 

Formannskapets 

innstilling 

  

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-154 

Forslagsstiller Andreas Krogstad 

Gnr/Bnr (Grunneier) 48/2 Leirvikhavn - Andreas Krogstad 

Dagens arealbruk LNFR og sjø 

foreslått formål Småbåthavn 

Areal (daa) Ca. 44 

Kart gjeldende plan 

 
Området er i dag avsatt til flerbruksformål i 

sjø.  

Kart innspill 

 
Forslagsstiller ønsker å legge til rette for små-

båthavn for fastboende og hyttefolk.  
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Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri  Småbåthavn foreslås i område uten anlegg for havbruk og 

fiskeri 

Landbruk 0 Ikke aktuelt 

Naturmangfold  Det er registrert flere fugler i nærområdet som er i katego-

rien arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Dette er 

vipe, svarthalespove, storspove, svartbak, havørn, berg-

irisk, heipiplerke, gråtrost, fiskemåke, sivspurv og stær.  

Trafikksikkerhet  Det er ikke etablert gang- og sykkelvei i området. Leirvik-

veien er smal, har ÅDT 40 (2017) og fartsgrense 50 km/t. 

Det har vært 4 ulykker med skadegrad lettere skadd på 

hele Leirvikveien til Dyrøyveien. 

Kulturminner og kultur-

miljø 

 Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturlandskap. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 I dag har dette området spredt bebyggelse, i liten grad til-

rettelagt for barn og unge.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Store natur- og friluftsområder uten tilrettelegging, noen 

stier. Utbygging kan medføre mer forurensing fra støy og 

støv. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 200 meter 

Infrastruktur/ samferdsel  Leirvikveien: ÅDT 40 og fartsgrense 50 km/t. Nærmeste 

bussholdeplass: Kværnø. 

Næringsarealer 0 Ikke aktuelt  

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Avstanden til skole, barnehage, nærbutikk og post er ca. 

5,5 km – Norddyrøya.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket gjelder småbåthavn i sjø, og vil ha virkninger for 

andel uberørt strandlinje. Tiltaket vil medføre forankring i 

sjø og potensielt utslipp, se tema forurensning.   

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy. Småbåthavner kan gi lokale utslipp til sjø.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og fol-

kehelse 

 Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller grunnfor-

hold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Etablering av større småbåthavn er i tråd med kommunens overordnete 

prinsipper om å legge til rette for småbåthavner framfor spredt utbyg-

ging. Innspillet har sammenheng med foreslått område for fritidsbebyg-

gelse. Fritidsbebyggelse er ikke tilrådd. Behovet for en større småbåt-

havn i området synes derfor å ikke være til stede. Innspillet frarådes 

derfor.  

 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-155 

Forslagsstiller Kjell Englund 

Gnr/Bnr (Grunneier) 61/19, 61/5 

Dagens arealbruk LNFR. 

foreslått formål Andre typer bebyggelse og anlegg. Sjølending 

Areal (daa) Ca. 2,2 

Dagens situasjon Forslag til arealbruk 

 
Området er i dag ikke bebygd, men ligger i 

en bebyggelsesstruktur med spredt bolig og 

fritidsbebyggelse og naust. Nærområdet er 

regulert med LNFR.  

 

 
Det er et ønske om å regulere området til 

andre typer bebyggelse og anlegg.   

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Utsnitt av aktuelt område er registret med skrinn fast-

mark (grå) og noe innmarksbeite (gult).  

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for arts-

mangfold ved den aktuelle del av eiendommen. I nærom-

rådet er det registrert flere arter av særlig stor og stor 

forvaltningsinteresse. Nærområdet er bebygd.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Holaveien via fylkesvei 431, ÅDT 240, 50 

km/t. Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er 

registrert en trafikkulykke i området de siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger 

ca. 1,2 km unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 

1,1 km unna.  

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting 

av rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og 

havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd nærområde. Det er 

viktig at den ytterste strandsonen holdes tilgjengelig for 

allmennheten, for utforsking og aktiviteter. Tiltaket kan 
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begrense allmennhetens tilgang til turområder og strand-

sone. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst fra Holaveien via fv. 431 (Dyrøyveien). Holde-

plass Dyrøy betjenes av bussrute 420, og ligger ca. 1 km 

unna.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje til Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, utenfor tettstedet Se-

ter, et nærområde med barneskole og fergeanløp. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

 Tiltaket ligger innenfor strandsonen. 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Den aktuelle tomten ligger innenfor LNFR. Etablering av naust in-

nenfor disse tomtene viderefører omkringliggende naustbebyggelse. 

Dette vil være i tråd med overordna intensjon. Innspillet tilrådes. 

 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-177 

Forslagsstiller Helge A. Stranden 

Gnr/Bnr (Grunneier) 56/20 

Dagens arealbruk LNFR. 

foreslått formål Andre typer bebyggelse og anlegg. Sjølending 

Areal (daa) Ca. 27,5 

Dagens situasjon Forslag til regulering 

 

Området er i dag delvis bebygd, og ligger i en 

bebyggelsesstruktur med spredt bolig og fri-

tidsbebyggelse og naust. Nærområdet er re-

gulert med LNFR.  

 

Det er et ønske om å opprettholde dagens re-

gulering i KPA.    

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk   

 

Utsnitt av aktuelt område er registret med skog (grønt), skrinn 

fastmark (grå), bebygd område (rosa) og innmarksbeite (gult).  
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Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for artsmangfold 

ved den aktuelle del av eiendommen. I nærområdet er det regi-

strert flere arter av særlig stor og stor forvaltningsinteresse. Nær-

området er bebygd.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra Holaveien via fylkesvei 431, ÅDT 240, 50 km/t. Fylkes-

vei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er registrert en trafikk-

ulykke i området de siste 10 årene.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges opp-

vekst-vilkår 

 Dyrøy oppvekstsenter med opparbeidede ballbaner, ligger ca. 3400 

m unna. Nærbutikk ligger langs Dyrøyveien, ca. 1100 m unna,  

Folkehelse/ Frilufts-

liv 

 Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjærgården fra 

Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde egnet for familieakti-

viteter, småbåter, fiske, strand, leting av rak, dykking, padling, 

eggsanking, bærplukking og havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd 

nærområde. Det er viktig at den ytterste strandsonen holdes til-

gjengelig for allmennheten, for utforsking og aktiviteter. Tiltaket 

kan begrense allmennhetens tilgang til turområder og strandsone. 

Kommunale tjenes-

ter/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ sam-

ferdsel 

 Adkomst fra Holaveien via fv. 431 (Dyrøyveien). Holdeplass Dyrøy 

betjenes av bussrute 420, og ligger ca. 1000 m unna.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje til Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ 

befolknings-utvik-

ling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, utenfor tettstedet Seter, et 

nærområde med barneskole, butikk og fergeanløp. 

Vann og vassdrag, 

inkl. Strandsone 

 Tiltaket ligger innenfor strandsonen. 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Den aktuelle tomten ligger innenfor LNFR. Etablering av naust in-

nenfor disse tomtene viderefører omkringliggende naustbebyggelse. 

Dette vil være i tråd med overordna intensjon.  

Innspillet er i tråd med gjeldende arealplan. Innspillet tilrådes og 

formålet videreføres.  

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-203 

Forslagsstiller John Arne Tørum 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/8 

Dagens arealbruk Naust  

Foreslått formål Rorbu/servicebygg 

Areal (daa) 0,3 

Kart dagens situasjon  

 
 

 
Ønsker å endre reguleringsplanen 

 

Anbefaling 

Innstilling  Reguleringsplan gjelder for området. Det må søkes om en 

reguleringsendring.  

Formannskapets innstilling   
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3.5 Offentlige formål  

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-131 

Forslagsstiller Frøya kommune 

Gnr/Bnr (Grunneier) 60/43 m.m.  

Dagens arealbruk Ikke bebygd, regulert LNFR, LNFR spredt bolig- 

fritids- og næringsbebyggelse og offentlig eller 

privat tjenesteyting 

foreslått formål offentlig eller privat tjenesteyting 

Areal (daa) Ca. 30 daa 

Dagens situasjon Innspill 

 

Dyrøy oppvekstsenter er regulert til offentlig 

eller privat tjenesteyting. Deler av området 

er i dag ikke bebygd, men ligger i en bebyg-

gelsesstruktur med spredt og tett bolig- be-

byggelse. Nærområdet er regulert med 

LNFR-FB 6, bo.  

 
Det er ønskelig å vurdere om avsatt område til  

Dyrøy oppvekstsenter er stort nok for fremti-

dige behov.  

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Utsnitt av aktuell tomt er registrert med skrinn fastmark 

og bebygd område. 

Naturmangfold  Det er ikke registrert truede arter eller områder for arts-

mangfold ved den aktuelle del av eiendommen. I nærom-

rådet er det registrert flere arter av særlig stor og stor 

forvaltningsinteresse. Nærområdet er bebygd.  

Trafikksikkerhet  Adkomst fra fylkesvei 431, ÅDT 240, 50 km/t og Seter-

veien. Fylkesvei har ikke etablert gang-/sykkelveg. Det er 

ikke registrert trafikkulykker i området de siste 10 årene.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner på den aktuelle tomta.  

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Det er positivt for området at Dyrøy oppvekstsenter med 

opparbeidede ballbaner, utvides. Nærbutikk ligger langs 

Dyrøyveien, ca. 250 m unna. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Eiendommen er registrert viktig friluftsområde: Skjær-

gården fra Flatbremholmen-Anstein – skjærgårdsområde 

egnet for familieaktiviteter, småbåter, fiske, strand, leting 
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av rak, dykking, padling, eggsanking, bærplukking og 

havørnsafari. Tiltaket ligger i bebygd nærområde. Det er 

viktig at den ytterste strandsonen holdes tilgjengelig for 

allmennheten, for utforsking og aktiviteter. Tiltaket vil i 

liten grad begrense allmennhetens tilgang til turområder 

og strandsone. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Kommunalt VA-nett er opparbeidet i området.   

Infrastruktur/ samferdsel  Adkomst via fv. 431 (Dyrøyveien). Holdeplass ligger rett 

ved og betjenes av bussrute 420.   

Dyrøy anløpes av hurtigbåt og ferje til Øyrekka.  

Næringsarealer 0 Ikke relevant. 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tomta ligger innenfor LNF-område, men innenfor tettste-

det Seter, et nærområde med fergeanløp. Tiltaket er i 

tråd med overordnet struktur.  

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant  

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Tiltaket ligger utenfor støysoner i Statens vegvesens 

støyvarselkart.  

Området ligger innenfor høy aktsomhet for radon. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold. Ekstremvær kan forekomme. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Området avsatt til offentlig tjenesteyting rundt Dyrøy oppvekstsen-

ter synes tilstrekkelig til vedtatt utbygging og eventuelle fremtidige 

behov utover det. Innspillet tilrådes ikke. Avsatt areal i gjeldende 

plan opprettholdes.  

 

Formannskapets 

innstilling 
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Arkivsaksnr. 16-2312-145 D 

Forslagsstiller Frøya kommune/VA 

Gnr/Bnr (Grunneier) 55/8 Anne Karin Lindstad 

Dagens arealbruk LNF 

foreslått formål Nytt avløpsrenseanlegg Dyrøy 

Areal (daa) Uklart (ca. 0,5 daa) 

  

 
Området er i dag avsatt til LNF i kommunepla-

nen og grenser til kommunal veg og boligom-

råde. 

Areal for avløpsrenseanlegg Dyrøya. Grunnen 

den eksisterende kommunale slamavskilleren 

står på i dag (G55/8) er ikke regulert til form-

ålet eller eid av Frøya kommune. Det kan bli 

behov for fremtidig oppgradering av dette an-

legget.   

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk 0 Ikke relevant. 

Landbruk  Arealet ligger på åpen fastmark egnet for beite. 

Naturmangfold  Ingen spesielle registreringer i området 

Trafikksikkerhet  Aktuelt område ligger i enden av atkomstveg til boliger. 

Drift av anlegget må hensynta dette. 

Kulturminner og kulturmiljø  Ingen registrerte. 

Barn og unges oppvekst-vil-

kår 

 Området inngår i strandsonen nord-øst på Dyrøy og lig-

ger til boligområdet. Ingen spesiell tilrettelegging på til-

taksområdet. Tiltaket privatiserer ikke og påvirker derfor 

i liten grad bruk av nærliggende områder. 

Folkehelse/ Friluftsliv  Området inngår i strandsonen nord-øst på Dyrøy og lig-

ger til boligområdet. Begrenset anlegg vil neppe ha kon-

sekvenser for friluftslivet 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Tiltaket bygger ut kommunal infrastruktur. Atkomst via 

kommunal veg (Kv20121) Myrhaugveien. 
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Infrastruktur/ samferdsel 0 Ikke relevant 

Næringsarealer 0 Ikke relevant 

Mineralressurser  Ikke registrert som ressurs.  

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Tiltaket er i tråd med omkringliggende struktur. Tilgren-

sende område er regulert til boligformål. 

Tiltaket er infrastrukturtiltak rettet mot etablert bebyg-

gelse i området. 

Vann og vassdrag, inkl. 

Strandsone 

0 Ikke relevant.  

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Ingen spesielle. Utbygging og utslipp må skje i tråd med 

forskrifter. 

Klimatilpasning  Ingen spesielle. 

Levevilkår og folkehelse  Ingen spesielle. 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire el-

ler grunnforhold.  

 

 

Anbefaling 

Innstilling  Tiltaket lar seg gjennomføre uten konflikt med andre in-

teresser. Innspillet tilrådes.  

Formannskapets innstilling   
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3.6 Andre formål 

 

 

Arkivsaksnr. 16-2312-178 

Forslagsstiller Knut Wågø 

Gnr/Bnr (Grunneier) 48/2 - Andreas Krogstad 

Dagens arealbruk LNFR – Beiteområde for villsau 

foreslått formål Hensynssone landskap og friluftsliv 

Areal (daa) 100 

Kart gjeldende plan 

 

Leirvikhamn er lokalisert 5 kilometer sør for 

Norddyrøy. Området er i store deler regulert 

til LNFR. 

Kart innspill 

 

Det er ønskelig å bevare dette området som 

landbruk- og friluftsområde.  

Området benyttes i dag som rekreasjonsom-

råde for grenda og beiteområde for villsau. 

 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Havbruk og fiskeri 0  

Landbruk  Består i hovedsak av skrinn fastmark. Hele arealet er utleid 

til beitemark for villsau. 

Naturmangfold  Det er registrert flere fugler i nærområdet som er i katego-

rien arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Dette er 

vipe, svarthalespove, storspove, svartbak, havørn, berg-

irisk, heipiplerke, gråtrost, fiskemåke, sivspurv og stær.  

Trafikksikkerhet  Det er ikke etablert gang- og sykkelvei i området. Leirvik-

veien er smal, har ÅDT 40 (2017) og fartsgrense 50 km/t. 

Det har vært 4 ulykker med skadegrad lettere skadd på 

hele Leirvikveien til Dyrøyveien. 

Kulturminner og kultur-

miljø 

 Ingen registrerte kulturminner eller viktige kulturlandskap. 

Barn og unges oppvekst-

vilkår 

 I dag har dette området spredt bebyggelse, i liten grad til-

rettelagt for barn og unge. Tiltaket vil bidra til å opprett-

holde et stort natur- og friluftsområde.   

Folkehelse/ Friluftsliv  Store natur- og friluftsområder uten tilrettelegging, noen 

stier. Tiltaket ivaretar dette. 

Kommunale tjenester/ 

Infrastruktur 

 Ikke relevant. 



 

  

 

 

 

 
 

 

68 

 

 

 

Infrastruktur/ samferdsel  Leirvikveien: ÅDT 40 og fartsgrense 50 km/t. Nærmeste 

bussholdeplass: Kværnø. 

Næringsarealer 0 Ikke aktuelt  

Mineralressurser  Det er ingen kjente mineralressurser. 

Tettsteds-utvikling/ befolk-

nings-utvikling/ struktur 

 Avstanden til skole, barnehage, nærbutikk og post er ca. 

5,5 km – Norddyrøya.  

Vann og vassdrag 0 Ikke aktuelt 

 

 

 

ROS-analyse 

Forurensing  Radon-aktsomhet er høy.  

Klimatilpasning  Ingen spesielle 

Levevilkår og fol-

kehelse 

 Ingen spesielle 

Naturrisiko   Ingen registrerte konflikter med ras, skred, kvikkleire eller grunnfor-

hold. 

 

Anbefaling 

Innstilling  Det anses som positivt å bevare et område som i dag benyttes til beite-

område og rekreasjon. Dette innspillet må ses i sammenheng med inn-

spill om å bygge ut felt for fritidsboliger i området (16/2312-9). Fritids-

boliger ble frarådet med bakgrunn i landbruks- og fritidsinteresser. 

Gjennom å opprettholde området til LNF vil disse interessene ivaretas. 

Innspillet tilrådes.  

Formannskapets 

innstilling 

  

 



Oppsummering innspill Dyrøy krets 
 

Referanse i 
kart 

Ref. nr. Innstilling Annet Sidetall 
KU/ROS 

Bolig 

16/2312-16 RKWWEW Nei Reguleringsplan videreføres. s. 7 

16/2312-65  Nei  s. 8 

16/2312-75 VJ5EQN Ja  s. 10 

16/2312-77 CVDMD7 Ja  s. 12 

16/2312-82 WRAX82 Ja  s. 15 

16/2312-108 TXDGBH Nei  s. 16 

16/2312-122  Delvis  s. 19 

16/2312-147 6E2ZMS Ja  s. 21 

16/2312-157 EH4JPQ Delvis  s. 23 

16/2312-185 CR7WYA Ja  s. 25 

16/2312-199 WINPV7 Nei I tråd med gjeldende plan. s. 27 

16/2312-204 VQPB7I Nei  s. 29 

Fritidsbolig 
16/2312-9 ATATT3 Nei  s. 31 

16/2312-80 GGWFVP Nei  s. 33 

16/2312-83 KMF3HD Nei  s. 34 

16/2312-120  Nei  s. 36 

16/2312-129 6NV74I Nei I tråd med gjeldende plan.  s. 38 

16/2312-194 3KJZH5 Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 40 

Næring 
16/2312-5/29 JQ3PJ2 Ja  s. 42 

16/2312-78 HKA764 Ja  s. 45 

16/2312-85 NQ6CVH Ja  s. 47 

16/2312-164 BVIPQC Ja  s. 49 

Sjørelaterte formål og andre kombinerte formål 
16/2312-73 EIUGNT Ja  s. 51 

16/2312-101 NNFXI2 Ja  s. 53 

16/2312-121  Ja  s. 55 

16/2312-154 QVR25B Nei  s. 56 

16/2312-155  Ja  s. 58 

16/2312-177  Nei I tråd med gjeldende plan.  s. 60 

16/2312-203 U4EJTC Nei Omfattes av reguleringsplan. s. 62 

Offentlige formål 
16/2312-131 8BI2HH Nei  s. 63 

16/2312-145D  Ja  s. 65 

Andre formål 
16/2312-178 TM4ZQV Ja  s. 67 

 



P

16-2312-8

6-8
boliger

3-5
hytter

16-2312-9

16-2312-16

16-2312-16

Videreføring
av
godkjent
regplan

16-2312-65
Sjøhus 4 stk

16-2312-65

16-2312-65

16-2312-73
Småbåthavn

16-2312-75

1 enhet

16-2312-77
1 enebolig

16-2312-79

16-2312-80

16-2312-82

16-2312-91

16-2312-101

16-2312-108
3-5 enheter

16-2312-113
5
enheter

16-2312-120

Fritidsboliger,
kanskje
bolig

16-2312-121

Småbåthavn

16-2312-122

Boliger og
fritid

16-2312-122
To boliger

16-2312-122
4
fritidsboliger

16-2312-122
Naust/
sjøhus

16-2312-122

Naust/
sjøhus

16-2312-122

Naust/ sjøhus

16-2312-129
4 enheter

16-2312-9

16-2312-147

(16-2312-154)

16-2312-155

Naust

16-2312-157

16-2312-157

16-2312-157

16-2312-157

16-2312-177
5 boliger

16-2312-178

Hensynssone
friluftsliv

16-2312-185

2 enheter

16-2312-199
adkomst
til bolig

16-2312-203
rorbu/service

16-2312-204

16-2312-131

Bolig/fritid

Naust

Småbåthavn

16-2312-85

16-2312-145D

16-2312-83

4-8 enheter
fritidsbolig

Reguleringsendring
Ca 20 fritidsboliger+
naust

16-2312-194

utvidelse av
16-2312-131
eller 157

2 -3
enheter

2 enheter

2 enheter 16-2312-83

BA6

LSF3

LSF4

LS2

BKB12

BAB11

BN16

o_BAB6

Tjønnøya

Norddyrøya

Setra

Dragsneset

Sørdyrøya

Skjel vi ka

Au ka

Lei rvi ka

G u rsvi kd al en

Kartet viser alle registrerte innspill til rullering av kommuneplanens
arealdel i 201 8 .
Det forenklede bakgrunnskartet viser gjeldende LNF-område r
(Landbruk Natur og Friluftsliv), omriss av gjeldende
reguleringsplaner, veier og noen stedsnavn

0 50 100 150 200 250 m

Datakilde: Frøya kommune/Geonorge 201 8
Kartprodusent: Kart og oppmåling, Frøya kommune

Planavgrensning

Grense for arealformål

Felles for kommuneplan PBL 1 985 og 2008

Veier

Boligbebyggelse

Tjenesteyting

Andre typer bebyggelse (sjøhus, naust)

LNFR-areal, spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse

LNFR-areal

Kombinert bebyggelse og anlegg

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Kommuneplan-Hensynsoner (PBL2008 §1 1 -8)

Fremtidig

Landbruks-,natur- og friluftsformål

I n n spil l til kom m u n epl an en s areal del - Dyrøy, al l e in n spil l .

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - nåværende

Bebyggelse og anlegg

Fritidsbebyggelse

Næringsbebyggelse

Veg

Havn

LNFR-areal ,Spredt boligbebyggelse

LNFR-areal ,Spredt fritidsbebyggelse

Småbåthavn

Angitthensynsone - Hensyn friluftsliv

Planens begrensning



E

C

SBH

SBH

LNF F 2

SH

LNF FB 5

LNF B 2

LNF B 4

LNF B 4

LNF FB 6

LNF F 3

F9

SBH

SBH

H910

LNF
FB

2

1620198002

H910

H910

1620200302

1620200501

LNF FB 3

LNF FB 5

LNF B 3

H910

1620200306

LNF FB 3

LNF FB 3

LNF FB 3

LNF FB 4

LNF FB 4

SBH

LNF FB 6

LNF F 3

LNF FB 6

LNF FB 4

SBH

LNF FB 6

DYRØY OPPVEKSTSENTER

1620200904

H910

UB 9

UB 9

LNF FB 4

1620199001

H910

LNF F 5

ID 1620200102

H910

SBH

LNF B 4

LNF B 4

LNF F 4

LNFF 6

11 Dyrøysvaet F

FH Ørnflaugvågen

FH Sætervågen

UB 8

16-2312-73

Småbåthavn

16-2312-75/82/147/157/185

16-2312-77
1 enebolig

16-2312-78

16-2312-101

16-2312-121

16-2312-122

16-2312-155

Naust

16-2312-85

16-2312-145D

16-2312-164

16-2312-5/29

Småbåthavn

Tjønnøya

Norddyrøya

S etra

Dragsneset

Sørdyrøya

Skjel vi ka

Au ka

Lei rvi ka

G u r s vi k d a l en

Kartet viser innspill til rullering av kommuneplanens arealde l i 201 8, og eksisterende kommuneplan. Innstilling til
Formannskapet.
Det forenklede bakgrunnskartet viser gjeldende LNF-område r (Landbruk Natur og Friluftsliv), omriss av gjeldende
reguleringsplaner, veier og noen stedsnavn

0 50 100 150 200 250 m

Datakilde: Frøya kommune/Geonorge 201 8
Kartprodusent: Kart og oppmåling, Frøya kommune

Planavgrensning

Grense for arealformål

Felles for kommuneplan PBL 1 985 og 2008

Veier

Boligbebyggelse

Tjenesteyting

Andre typer bebyggelse (sjøhus, naust)

LNFR-areal, spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse

LNFR-areal

Kombinert bebyggelse og anlegg

Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Kommuneplan-Hensynsoner (PBL2008 §1 1 -8)

Fremtidig

Landbruks-,natur- og friluftsformål

I n n sp i l l ti l kom m u n ep l an en s areal d el - D yrøy, i n n sti l l i n g ti l F orm an n skap et

Bebyggelse og anlegg

Fritidsbebyggelse

Næringsbebyggelse

Veg

Havn

LNFR-areal ,Spredt boligbebyggelse

LNFR-areal ,Spredt fritidsbebyggelse

Småbåthavn

Angitthensynsone - Hensyn friluftsliv

Planens begrensning

Boligbebyggelse

Forretning

Tjenesteyting

Fritids- og turistformål

Næringsbebyggelse

Andre typer bebyggelse

Grav og urnelund

Havn

Parkering

Landbruks-,natur- og friluftsformål

LNFR-areal ,Spredt bolig-,fritids-og næringsbebyggelse

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Småbåthavn

Drikkevann

Friluftsområde

Kombinerte formål sjø og vassdrag

E Fiske

C LNFR-areal ,Spredt boligbebyggelse

Nåværende























Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: TXDGBH Registrert 

dato:27.05.2018 

23:19:39

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Solveig Gaasø

Dato

27.05.2018

Adresse

Dyrøyveien 851

Postnr

7273

Poststed

Norddyrøy

Telefonnummer

97713634

E-post

solveig.gaaso@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Solbakken

Gnr

55

Bnr

5

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Beite, det står en gammel skole, Dyrøy "gammelskole" på området.

Hva ønskes området brukt til?

Boliger. Ved  generasjonsskifte på gården, har vi behov for ekstra boliger. 
 

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

3 - 5 enheter.



Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca 2 - 3 da

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

2021

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?



A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

2

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Boligene er tenkt som eldreboliger, ved blant annet generasjonsskifte på gården. Vi har barn som ønsker å bosette seg  på 
gården. 
 
Dyrøyveien er skolevei  i dag.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

nei



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Ber om at øvrige eksisterende arealformål på eiendommen opprettholdes. 
 
På området avmerket står  i dag Gammelskolen på Dyrøya. 
 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kartutsnitt Gaasø Landbruk.JPG





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: WRAX82 Registrert 

dato:22.05.2018 

20:39:46

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Hanne Fonn

Dato

19.06.1954

Adresse

Nordlundvegen 22

Postnr

7089

Poststed

Heimdal

Telefonnummer

90034725

E-post

h.fonn@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Setervågen / Matmyra

Gnr

60

Bnr

18

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF

Hva ønskes området brukt til?

Bolig

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

2 - 3 enheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca. 2 da.



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

ca. 10

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Innenfor 12 års-arealplanen

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?



A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ja densikker, men smal 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

ingen

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

ingen



Husk å legge til kartutsnitt på neste side.



Utskrift https://kommunekart.com/klient/utskrifi/?fimksjon=vispuDkt&x=63.
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Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: CVDMD7 Registrert 

dato:19.05.2018 

14:53:48

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Reidar Sæther

Dato

08.01.1970

Adresse

Seterveien 16

Postnr

7273

Poststed

Norddyrøy

Telefonnummer

95748263

E-post

reidar.sather@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Setra

Gnr

60

Bnr

7

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Eiendommen består stort sett av berg og er uegnet som dyrket mark. Deler av området er regulert for naust, men kan ikke 
benyttes til dette formålet uten betydelig inngrep i strandsonen. 

Hva ønskes området brukt til?

Enebolig

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

En enhet



Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

1587m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Ønske om byggestart forløpende etter eventuell godkjenning

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

250

Barnehage

250

Nærbutikk

230

Større arbeidsplass

900

Gang- og sykkelvei

500

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?



A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

B Ja A Nei 

Beskriv bruk/drift

Jorden er uegnet til dyrking grunnet mye overvann og redusert tilkomst med jordbruksmaskiner

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Privet vei med ubetydelig lite trafikk

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Det er allerede søkt om dispensasjon for boligbygging i det aktuelle området. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Regulering 60 7.PNG





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: VJ5EQN Registrert 

dato:19.05.2018 

15:29:23

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Reidat Sæther

Dato

19.05.2018

Adresse

Seterveien 16

Postnr

7273

Poststed

Nordyrøy

Telefonnummer

95748263

E-post

reidar.sather@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Setra

Gnr

60

Bnr

7

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealet har i dag ingen formål.

Hva ønskes området brukt til?

Enebolig

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

En enhet

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



6342m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

60 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Usikker

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

150

Barnehage

150

Nærbutikk

100

Større arbeidsplass

600

Gang- og sykkelvei

450

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Etablering av bolig i det aktuelle området vil ikke påvirke trafikksikkerheten

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Området ligger i tilknytning til et regulert boligfelt. Mulighet for utvidelse av planlagt boligfelt. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Regulering 60 7 . 2.PNG





















Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: RKWWEW Registrert 

dato:02.03.2018 

12:54:35

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Bjørnar S. Johansen

Dato

01.03.2018

Adresse

Aukaveien 44

Postnr

7270

Poststed

Dyrvik

Telefonnummer

41514805

E-post

sk-joh@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Auka

Gnr

44

Bnr

3

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Reguleringsplan er i dag godkjent

Hva ønskes området brukt til?

Ønsker å opprettholde den reguleringsplanen som i dag gjelder for eiendommen. 
Jeg er i kontakt med flerre som er interessert i å leie båtplass. Jeg og en utbygger også å bygge sjøboder i sammenheng med 
småbåthavn. Det skal da også bygges parkeringsplasser i henhold til plan. 
Videre ønsker jeg å få hyttetomtene som er med i planen utskilt / utgått.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Dette er oppgitt i den vedtatte reguleringsplanen

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



100

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

100

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Det er startet utbygging, vei er anlagt til sjøen. Søknad om utmudring av havn skal sendes i løpet av våren.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

10

Barnehage

10

Nærbutikk

10

Større arbeidsplass

12

Gang- og sykkelvei

8

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Det er foretatt undersøkelser i forbindelse med reguleringsplan.

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk

sjelden, det er en sti opparbeidet av sau. mest brukt av meg, grunneieren.



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

B Ja A Nei 

Beskriv bruk/drift

Dette er redegjort i reguleringsplanen.

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

20

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Det går buss fra kryss ved hovedvei.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 



Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: VQPB7I Registrert 

dato:31.05.2018 

23:48:01

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Knut Wågø

Dato

31.05.2018

Adresse

Leirvikveien 255

Postnr

7273

Poststed

Norddyrøy

Telefonnummer

90546613

E-post

knut-waa@hotmail.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Leirvikhamn

Gnr

56

Bnr

103

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Ingenting

Hva ønskes området brukt til?

Naust og tomter

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

3

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

50



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

150m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

to år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

3

Barnehage

3

Nærbutikk

3

Større arbeidsplass

4

Gang- og sykkelvei

13

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

B Ja A Nei 

Beskriv



Noe biltrafikk

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

trafikert uten gang og sykkelvei

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen

Andre opplysninger



Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

ingen

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: WINPV7 Registrert 

dato:31.05.2018 

20:15:12

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Reidar Sæther

Dato

31.05.2018

Adresse

Seterveien 16

Postnr

7273

Poststed

Norddyrøy

Telefonnummer

95748263

E-post

reidar.sather@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Setra

Gnr

60

Bnr

3

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Utmark

Hva ønskes området brukt til?

Fremtidig adkomst til bolig

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Usikker

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



6300m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

50

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Usikker

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

10

Barnehage

10

Nærbutikk

100

Større arbeidsplass

600

Gang- og sykkelvei

500

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Påvirker ikke sikkerheten

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Mulighet for fremtidig adkomst til boliger vest for området

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Regulering 60 3 2.PNG





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 3KJZH5 Registrert 

dato:31.05.2018 

16:10:40

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Øivind Haarsaker

Dato

31.05.2018

Adresse

Blaklivegen 12

Postnr

7036

Poststed

Trondheim

Telefonnummer

92216936

E-post

haarsaker@runbox.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Arve Dragsnes, Nils Petter Haarsaker

Eiendommen

Stedsnavn

Dragsneset

Gnr

57

Bnr

6

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Areal som ønskes OMDISPONERT i eksisterende plan (Dragsnesplanen) er i dag hovedsakelig regulert til landbruk og leies ut 
som beiteland for sau og storfe. Det drives ikke grasproduksjon på noen deler av arealet. Mindre deler av arealene som inngår i 
forslaget er regulert til friområde, fellesareal og småbåthavn. Også disse arealene - med unntak av småbåthavna - nyttes til beite. 
Arealet som omfattes av planen er innmarka til gnr/bnr 57/6 og 57/8 (Arve Dragsnes og Nils Petter Haarsaker). Hele planen 
omfatter ytterligere fire gnr/bnr 57/9 (Arve Dragsnes), 57/20 (Arve Dragsnes), 57/56 og 57/57 hvor de to siste er private 



nausteiendommer på bryggeskjæret. 
 
Småbåthavnas ytre del brukes i dag også som base for yrkesfiske(re). (Marvin Dragsnes) 
 
Dragsnesplanen ble vedtatt i 2004 (sak nr: 0211/04), dog med utforming som er litt forskjellig fra den planen som kommunen har 
lagt ut på kommunekart.no. Vi har påtalt dette både muntlig og skriftlig overfor ledelsen i planavdelingen og oversendt 
dokumentasjon som redegjør for hvilke elementer som skal korrigeres.

Hva ønskes området brukt til?

Det har lenge vært initiativ-tagernes intensjon å bygge ut de regulerte områdene, men dette er blitt utsatt fordi brukene har vært 
del av aktiv landbruksnæring i egen regi. Områdene leies nå ut og skjøttes som beiteland. De mest lettdrevne (flate) delene av 
innmarka kan fortsatt brukes til beiteland eller grasproduksjon og berøres i liten grad av utbyggingsformålene i planen, mens de 
karrige områdene på høyden mot syd ønskes lagt ut til hyttebygging. De nye byggeområdene for rorbuer og hytter er merket med 
R/H i vedlagte plan. 
 
Det er også et ønske å omdisponere noe av strandlinja (friluftsformål i eksisterende plan) ved kilen mot vest til naust for 
fritidsbåter. Nausteiendommene skal knyttes til hyttene på sørsiden av høyden, mens utbyggingsområdene som allerede inngår i 
planen tenkes tildelt nausteiendommer mot småbåthavna. Områder for bygging av sjøhus er merket med N. 
 
Formålet småbåthavn i eksisterende plan reduseres noe fordi formålet kommer i konflikt med utøvelsen av yrkesfiske ved at 
atkomsten til bryggene på 57/5 sperres. Arealene i sjø som bør utgå av formålet "småbåthavn" er merket med X i vedlagte plan. 
 
Initiativtagerne har innsett at den indre delen av småbåthavna er for smal for det antallet båtplasser det er behov for og ønsker 
derfor å utvide havna noe mot vest. Denne delen er merket med T. 
 
Noe av arealet som i dag er satt av til fellesareal (ballspill, lek) vil være svært kostbart å opparbeide og ønskes omdisponert til 
rorbuer. Dette området er merket R. 
 
Den regulerte atkomstveien som går gjennom området samsvarer ikke med behovet som det foreliggende forslaget innebærer og 
må legges i en trasé som går gjennom nye hyttefelt. 
 
Under behandling av planen i 2004 kom Fylkesmannen med innsigelser til de hyttefeltene som opprinnelig var tenkt lagt til den 
delen av planen som ligger syd for kraftlinja gjennom området. Argumentasjonen for å ta ut disse bygge-formålene var bl.a. at de 
lå innenfor 100-metersbeltet og at antallet enheter var for mange. Faren for at nye hytte-eiere skulle privatisere strandlinja i altfor 
stor grad var også ett av de vektigste argumentene for å fjerne disse utbyggingsområdene. Fylkesmannen ville deror ha en 
fortetting av byggefeltene nord for kraftlinja. 
 
Denne argumentasjonen er etter vår mening utdatert og baserer seg dessuten på en virkelighetsoppfatning som forutsetter at 
eierne av strandlinja (gnr/bnr 57/7) - som altså ikke omfattes av planen - ville godta at hytte-eierne skulle annektere svabergene 
og dermed være til hinder både for egen og allmenhetens fri ferdsel langs fjæra. Hyttene i det foreliggende forslaget er nå trukket 
så langt unna strandlinja - 45 meter mot vest og 75 meter mot øst - at hytteeierne selv vil bli å betrakte som del av allmenheten. 
Det er dessuten fortsatt lite trolig at oppsitterne vil godta noen form for fremmed-privatisering av innmarka si, særlig fordi den 
fortsatt vil brukes som beiteland. 
 
I de senere årene er det kommet til flere nye byggeområder for hytter på Frøya: 
 
Utbyggingsfeltene på Berge (Svellingen) er godkjent med 100 meters avstand til sjøen, men hyttene er til gjengjeld sjenerende 
synlig fra skipsleia til Sistranda - og ikke minst fra HELE Frohavet. 
 
Liv Dragsnes sine hyttetomter (gnr/bnr 57/2) i Sørvika ligger bare 25 meter fra fjæra og er veldig synlige fra veien og fra 
innfjorden, men er overhodet ikke synlige fra Dragsnessundet. Faren for privatisering av fjæresteienene er - skal man følge 
Fylkesmannens argumentasjon fra 2004 - temmelig stor. 
 
Vårt forslag innebærer at nye hyttefelt får en lavere profil enn toppen av kollen og skal bygges nokså tett. Samtidig ligger de i 
såpass stor avstand fra sjøen med en skrent midtveis i mellom - at de ikke vil oppleves som annekterende/privatiserende.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Nye utbyggingsområder for rorbuer og hytter er tenkt bebygget med inntil 20 enheter. Disse arealene er ca 10,5 da. 
 
Arealet som omdisponeres fra friluftsområde til nausttomter er ca 2,4 da ved kilen mot syd. Ved småbåthavna omdisponeres ca 
1,0 da av forretningsarealet til naust. 
 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Dragsnesplanen som helhet dekker ca 90 da.

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

Vannledning ca 230 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Oppstart er tenkt i løpet av 2018/19.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

10

Barnehage

10

Nærbutikk

5

Større arbeidsplass

5

Gang- og sykkelvei

10

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

10

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ingen skoleveier på Frøya er trafikksikre. Skolebarn i nærområdet kjøres til Sistranda skole.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 



Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Se innledende beskrivelser.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Dragsnesplanen nye formål.jpeg





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: CR7WYA Registrert 

dato:31.05.2018 

13:51:39

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Margareth Dyrø

Dato

31.05.2018

Adresse

Thorvald Erichsensvei 6

Postnr

7020

Poststed

Trondheim

Telefonnummer

97185962

E-post

margdyro@yahoo.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Dyrøyveien 768

Gnr

60

Bnr

5

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

ca.20 kvadrat meter

Hva ønskes området brukt til?

tomter

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

2 stk.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



ett mål pr tomt

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

ca. 30-50 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

vet ikke

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

7

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

skolen ligger i nærheten

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

ingen

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



vi har sendt det

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kart frøya TOMT.png





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: EH4JPQ Registrert 

dato:30.05.2018 

22:02:27

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Steinar Dyre

Dato

30.05.2018

Adresse

Dyrøyveien 798

Postnr

7273

Poststed

Norddyrøy

Telefonnummer

90124460

E-post

steinardyre@yahoo.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Setra

Gnr

60

Bnr

4

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Område A: er i dag LNF og Næring og er ikke i bruk 
Område B: er i dag LNF FB 6 og er ikke i bruk 
Område C: er i dag LNF og er ikke i bruk.

Hva ønskes området brukt til?

Område A: Ønskes brukt til bolig da det ligger inntil område som er regulert til bolig. 
Område B: Ønskes brukt til boligformål sammen med naboeiendom som blir meldt inn av Reidar Sæther 
Område C: Ønskes brukt til fritidsboliger



Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Område A: det er tenkt 3 enheter og er ca 4500 m2 
Område B: det er tenkt 5-10 enheter blanding av enebolig og flermannbolig og området er ca 13000 m2 
Område C: det er tenkt 5-8 enheter og området er 26000 m2

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

totalt på 3 områder ca 43500 m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

vet ikke

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Område A ønskes utbygd i samarbeid med bebyggelse av  tilstøtende boligfelt. 
Område B ønskes utbygd i et 10 års perspektiv 
Område C ønskes utbygd i et 10 års perspektiv

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

1

Større arbeidsplass

10

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?



B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk

Går en sti gjennom område C

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Nær skole

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?



A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

B Ja A Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Vet ikke

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Jeg er overtagende part av eiendom 60/4 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Steinar Dyre gr60br4 (1).jpg





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 6E2ZMS Registrert 

dato:30.05.2018 

12:30:43

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Fonn Hanne 

Dato

19.06.1954

Adresse

Nordlundveien 22

Postnr

7089

Poststed

Heimdal

Telefonnummer

90034725

E-post

h.fonn@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Setervågen

Gnr

60

Bnr

18

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF område

Hva ønskes området brukt til?

Tilførselvei, til eksisterende bolig 60/18 over eiendommen 60/4 bak butikken 
og forslag til tre til fire tomter I nærheten til eksisterende bolig.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Forslag til 3-4 enheter i merheten av eksisterende bolig

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

2 da.



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

60

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Muntlig avtale om avståelse av veigrunn

Når har du planer om å bygge ut området?

Så Snart som mulig

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

1

Barnehage

1

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

1

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?



A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Trafikksikker men smal.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen

Andre opplysninger



Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Da eiendommen 60/18 i dag har en vanskelig og lite hensiktmessig adkomst p.g.a. at vegvesnet har "forsynt" seg av eiendommen 
til gang og sykkelvei, så her må vi finne andre løsninger.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 6NV74I Registrert 

dato:29.05.2018 

09:43:28

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Andreas 0 Krogstad

Dato

29.05.2018

Adresse

Hammernesveien 32

Postnr

7263

Poststed

Hamarvik

Telefonnummer

92280409

E-post

andreaskrogstad@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Leirvikhavn

Gnr

48

Bnr

2

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LFN4 - Fradelte hyttetomter

Hva ønskes området brukt til?

Hyttebygging

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

4 enheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



10950

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

200

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

I løpet av 1-5 år.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke relevant.

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Viser til vedtak av 10.08.16 med referanse KJHA/5347, gnr. 48, bnr. 2 - Fradeling av fire fritidsparseller. 
 
Jeg er eier av fire tomter for utbygging av fritidsboliger i Leirvika. Disse tomtene er fradelt og har eget gnr/bnr. Disse må 
videreføres i den nye arealplanen. Jeg er blitt gjort oppmerksom på at slikt kan bli avglemt ved rullering av planen, og at det igjen 
kan skap problemer for videre utvikling av arealet.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kartutsnitt fire fritidsboliger Leirvika.pdf



 

Kartet viser fire fritidsboliger godkjent 

fradelt 10.08.16, med arkivref.: KJHA/5347. 

G.nr 48, b.nr. 14 

G.nr 48, b.nr. 15 

G.nr 48, b.nr. 16 

G.nr 48, b.nr. 17 

 





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: KMF3HD Registrert 

dato:22.05.2018 

21:25:11

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Hanne Fonn

Dato

19.06.1954

Adresse

Nordlundveien 22

Postnr

7089

Poststed

Heimdal

Telefonnummer

90034725

E-post

h.fonn@online.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Kjellmyra

Gnr

60

Bnr

18

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNF

Hva ønskes området brukt til?

Fritidsbolig

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

4 - 8 enheter

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca.18 mål



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

er eller har vært på eiendom 61/3

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Innenfor 12 år / arealplanen til kommunen

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

3

Barnehage

3

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

4

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?



A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Etter som området passer fint til Fritidstomter, ser jeg ikke nødvendigheten av skolesikker vei. 
Området er rolig og ligger fint til fritid med strand og fiske i umiddelbar nærhet. 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

ingen

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Dette området har ligget brakk i mange år. Her må man se mulighetene for koselig hyttefelt. Jeg har snakket med grunneierene 
rundt 60/18 og alle er enige.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.



Jtskrift https://kommimekart.com/1<:lient/utskrift/?funksjon-vispunkt&x=63.

Frøya kommune
^^ou^Sc ^' K^ 3^p

^ .^; © 2018 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

IV ; 22. 05. 203S. 22;K



Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: GGWFVP Registrert 

dato:21.05.2018 

17:31:41

Antall vedlegg: 3

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Asgeir Lorås

Dato

21.05.2018

Adresse

Åsveien 31

Postnr

7510

Poststed

Skatval

Telefonnummer

93413935

E-post

asgeirloras@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Kvernøyveien 112

Gnr

54

Bnr

28

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). På eiendommmen star det I dag ett naust med tilhørende brygge, ett 
falleferdig uthus og grunnmur etter fritidsbolig

Hva ønskes området brukt til?

fritid. 
 
LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv



Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Det er tenkt oppført bygninger tilsvarende som har vært der minstde siste 60 år. Ett naust (star allerede), ett uthus og en 
fritidsbolig

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

2437m2, hele gnr 54, Bnr 28

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

450 meter

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Jeg er grunneier på deler av området. Området mellom 54/28 og offentlig vann/avløp er felleseie mellom 54/1 og 54/3

Når har du planer om å bygge ut området?

Innen 3 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

3

Barnehage

3

Nærbutikk

3

Større arbeidsplass

13

Gang- og sykkelvei

10

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?



A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?



A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen.

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

8. mai 2017 søkte vi om tillatelse til oppføring av fritidsbolig og restaurering av uthus. Denne søknaden ble sendt etter anbefaling 
fra saksbehandler I Frøya kommune, da det ble gitt igangsettingstillatelse til oppføring av hytte til forrige eier av tomten 
21.10.2010. 13. juli 2017, fikk vi avslag på oppføring av fritidsbolig med begrunnelse I planstatus på området. Det ble I avslaget 
anbefalt å søke dispensasjon fra plan og bygningsloven, men vi søker heller om en justering av plan I vårt område, slik at 
planstatus faktisk stemmer med hvordan eiendommen har vært brukt de siste 60 år. 
 
Byggingen av hytte på Gnr.54, Bnr. 28 skal ikke skje på en tomt hvor det er urørt natur. Det står ett naust der, ett uthus som 
holder på å falle ned og rester fra tidligere fritidsbolig. I tillegg er tomten i den kommunale eiendomsmatrikkelen klassifisert som 
ett fritidsbygg som er tatt i bruk og vi har siden vi kjøpte tomten sommeren 2015 betalt dertilhørende avgifter til Frøya kommune 
som om at vi har en hytte stående der.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

kartutsnitt Gnr54 Bnr 28.PNG

Flyfoto med opprinnelig hytte.pdf

Opprinnelig hytte, uthus og naust.pdf









Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: ATATT3 Registrert 

dato:15.02.2018 

08:15:11

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Andreas Krogstad

Dato

15.02.2018

Adresse

Hammarnesveien 32

Postnr

7263

Poststed

Hamarvik

Telefonnummer

92280409

E-post

andreaskrogstad@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Leirvikhavn

Gnr

48

Bnr

2

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LFN. Beiteområde for villsau

Hva ønskes området brukt til?

Området ønskes regulert til fritidsbebyggelse og småbåthavn

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Ønsket omregulert område er ca. 260 000 m2. Området er en utvidelse av fritidstomter utskilt fra 48/2 i 2017.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



260 000 m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

200

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

2-5 års tid

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

5

Barnehage

5

Nærbutikk

5

Større arbeidsplass

5

Gang- og sykkelvei

15

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

B Ja A Nei 

Beskriv bruk/drift

Innenfor området finnes jord registrert som dyrkbar. Men denne har ikke vært dyrket på flere titalls år. Området består i hovedsak 
av Skrinn fastmark og myr. Ca. 9500m2 fulldyrka jord blir berørt, og 6200m2 innmarksbeite, og 2100m2 jorddekt fastmark. Hele 
området er utleid til beitemark for villsau.

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

21

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Det er lite trafikk i området.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Området er sjekket mot miljokart.no, og ikke funnet relevante opplysninger.



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Området har med sin beskaffenhet potensialet til å bli et meget vakkert og attraktivt hytteområde. 
 
Strandområdet er som skapt for en vakker og naturlig havn uten større inngrep i naturen. Området er barnevennlig og som skapt 
for vannbaserte friluftsaktiviteter. I terrenget ligger det naturlig kløfter og skar som kan bli til skjulte stier og gangveier. Tomter kan 
skilles ut spredt i terrenget, og alle vil ligge på høydedrag solvendt med flott utsikt. 
 
Undersøkelser som kommunen kjenner godt til viser at hytteeiere ønsker seg til utsiden av Frøya, for å kjøre båt og drive 
fritidsfiske. Nærhet til båtplasser er viktigere enn nærhet til parkering. Dette området har med sin beliggenhet i et skjermet og 
øyrikt område, potensiale til å bli en perle i så måte. 
 
Forruten villsauene som beiter utmarka er det ingen aktivitet i det aktuelle området. Det nevnte areal er en naturlig forlengelse og 
utvidelse av de 4 allerede regulerte fritidstomter. 
 
Det vil aldri være bli aktuelt å drifte gården med jordbruk grunnet det lille arealet som er til rådighet. Driften har vært avviklet i 
mange tiår, og det finnes ikke mange andre utviklingsmuligheter for gården. Dagens utleie til villsaubeite bringer kr. 0,- i inntekt.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Leirvika, gnr. 48, bnr. 2_kart_150218.docx
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inskart. com

s^ < Søk etter adresse, stecl eller eiendon ^

Gnr. 48, bnr. 2

Cs.L?50000m2

Tilførselsveier i terrenget

Småbåt havn - Området med sandbunn. Det foreligger
rettigheter for uttak av sand i bukta for 48/1, 2 og 3.

Adkomst frå Leirvikveien. over 48/2s eksisterende adkomst
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Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: U4EJTC Registrert 

dato:31.05.2018 

22:29:04

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Jon Arne Tørum

Dato

31.05.2018

Adresse

Husebyveien 48 c

Postnr

7097

Poststed

saupstad

Telefonnummer

91112105

E-post

jon.arne.torum@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Nordstrand

Gnr

60

Bnr

8

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Formålet i dag er naust. Arealet er ubebygd

Hva ønskes området brukt til?

Rorbuer/ servicebygg

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

2

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



ca 300

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

10 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

2020

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

400

Barnehage

400

Nærbutikk

300

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

B Ja A Nei 



Beskriv

LIgger ved trafikknutepunkt til øyrekka

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

ikke noe



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

se vedlegg

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Vedlegg 1 til forslag arealplan Frøya kommune 2018.doc

Kart over aktuelt området.pdf





 
Vedlegg 1 til forslag arealplan Frøya kommune 2018 
 
Fra grunneier gnr 60 bnr 8 
 
 
 
 
 

Innspill til planarbeidet 
 

Den aktuelle parsell av eiendom gnr 60 hnr 8 har vært gjenstand for flere innspill i forhold til 

reguleringsplaner og arealplanarbeidet fra 2011 til d.d.  Med tanke på trafikkveksten og 

parkeringsproblematikken har ikke vårt innspill blitt mindre aktuelt.  

 

Hjemmelshaver ønsker at det aktuelle området omgjøres slik at følgende kan etableres: 

 
• Rorbuer med overnattingsmuligheter: Dette kan bli et nytt og spennende tilskudd til 

grenda ved at økt turistvirksomhet gir positive ringvirkninger til handelsnæringen. 

 

• Venterom med toalett for reisende med ferge/båt: Dette er areal som kan leies 

ut til Frøya kommune/Sør-Trøndelag fylkeskommune. 

 

• Servicebrygge med kafevirksomhet: På sikt kan det bygges en servicebrygge som 

kan gi nye arbeidsplasser og bli et samlingspunkt både for turister, reisende og 

fastboende. 

.  Hver for seg eller sammen vil dette medføre at arealet som vi dag benyttes til venterom kan                
benyttes til parkering. 

 
  En omgjøring fra naustareal til slik virksomhet vil ikke påvirke havnens hovedfunksjon som 

fiskerihavn slik vi ser det. I dag har fiskerne fått båtplasser og lagerplass på motsatt side av 
havna. Det betyr at havna kan være et levende sted for alle, både fiskere, grunneiere, turister 
og besøkende. 

 
 
 
 
 
Grunneiere gnr 60, bnr 8 
 
Mona og Jon Arne Tørum 





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: JTXMSF Registrert 

dato:30.05.2018 

15:12:37

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS

Dato

30.05.2018

Adresse

Postboks 71

Postnr

7261

Poststed

SISTRANDA

Telefonnummer

72449050

E-post

postmottak@stokholmsvendsen.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Mats Ove Vaagø

Eiendommen

Stedsnavn

Dyrøy

Gnr

55

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNFR - er i dag en ubrukt myr og delvis villsaubeite.

Hva ønskes området brukt til?

Området ønskes brukt til næringsformål - bygging av lager til bruk i forbindelse med søkers næringsvirksomhet.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Arealet utgjør ca. 4,6 daa.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

4, 6 daa

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Området er planlagt utbygd i 2020

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

2

Gang- og sykkelvei

15

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Det ligger et fredet enkelt kulturminne og en sti rett sør for området. Begge disse forhold er hensyntatt i forhold til utformingen av 
næringsområdet.

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

2

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke aktuell problemstilling i forhold til formålet

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 



Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Høgspendtledning går et lite stykke øst for området.

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Vedlegger kart som viser området i detalj, samt et oversiktskart.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Detalj Blautmyra.pdf

Oversikt Blautmyra.pdf



















Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: QVR25B Registrert 

dato:31.05.2018 

08:46:04

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Andreas Krogstad

Dato

31.05.2018

Adresse

Hammarnesveien 32

Postnr

7263

Poststed

Hamarvik

Telefonnummer

92280409

E-post

andreaskrogstad@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Leirvik Gård

Gnr

48

Bnr

2

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Området er etter hva jeg forstår regulert som: "4.5.11.Kombinasjon fiske/ferdsel/akvakultur/natur/friluftsområder. 
Innenfor disse områdene gis det adgang til etablering av akvakulturanlegg hvis sektormyndighetene gir sin tillatelse". 
 
Det er lite sannsynlig at forslaget vil legge beslag på fremtidig akvakulturareal.

Hva ønskes området brukt til?

Småbåthavn for fastboende og hyttefolk.



Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

5-40 båtplasser, biloppstillingsplasser, sandstrand og lekeområde, båtutsett for tilhenger og noen naust. Detaljregulering vil følge 
ved positiv innstilling. 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

38000

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

100

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

1-5 år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

B Ja A Nei 

Beskriv planlagt etablering

Usikker på i hvilken grad man skal svare ja på dette. Men det foreligger planer for utvidelse av nærliggende næringsområde. Dog 
er dette ikke annerledes enn for flere andre småbåthavner på Frøya.

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 



Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ikke relevant

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Det er ønske om etablering av småbåthavn uavhengig av innspillet om regulering av hyttefelt på 48/2. Behovet for småbåthavn i 
Leirvika er likevel tilstede, og jeg viser til mine fire fradelte hyttetomter og at nærmeste ledige småbåtplasser befinner seg i 
Bonenget. Båtplasser i Bonenget vil medføre bruk av bil til å fra hyttene, hvilket ikke er ønskelig. Småbåthavnens størrelse og 
utbredelse vil reguleres av behovet for antall båtplasser. Derfor er dette satt til 5-40.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Innspill havn Leirvikveien 269, 48,2.pdf



 

4 stk. hyttetomter ferdig regulert og fradelt. 

Området som ønskes 

regulert til småbåthavn 

 

Adkomstvei for hyttetomter 

og havn 

 

48/1 

 

48/7 

 

48/2 

 



















Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: NNFXI2 Registrert 

dato:25.05.2018 

14:19:23

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS

Dato

25.05.2018

Adresse

Postboks 71

Postnr

7261

Poststed

SISTRANDA

Telefonnummer

72449050

E-post

postmottak@stokholmsvendsen.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Agnar Søreng

Eiendommen

Stedsnavn

Dyrøya

Gnr

60

Bnr

11

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealet i sjø er ikke regulert. Hele bukta på østsiden av Sæterholmen ønskes utlagt til småbåthavn. Arealet er i dag delvis brukt til 
marinaanlegg.

Hva ønskes området brukt til?

Hele bukta øst for Sæterholmen ønskes utlagt til Privat småbåthavn. Resterende del av bukta, som ikke er avmerket som SBH i 



vedlagte kart må inngå i endring i reguleringsplan for Dyrøy fergeleie.

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

1 marinaanlegg

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

ca. 5 daa.

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Snarest mulig

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

17

Gang- og sykkelvei

14

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Ansvarsarter og fremmede arter er registrert i området omfattet av regl.plan for Dyrøy fergeleie.

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?



A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

B Ja A Nei 

Beskriv

Fra eksisterende ferge og huritgbåttrafikk

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke aktuell problemstilling for tiltaket

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?



A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

På østsiden av holmen som omfattes av reguleringsplan for Dyrøy fergeleie et området avsatt til småbåthavn. Område avsatt i 
regl.plan er uegnet til formålet og vil i forbindelse rullering av regl. planen bli foreslått utvidet til å omfatte område på dypere vann. 
I forbindelse med arealplanrulleringen vil det være naturlig å legge hele denne bukta til småbåthavn ettersom det er ønske om å 
fjerne eksisterende maninaanlegg ut fra Sætervågen ettersom den er fiskerihavn. Marinaanlegget inne i Holasundet vil ikke være 
tilpasset store båter pga. høyde på brua. Området på østsiden av Sæterholmen vil også være utmerket som gjestehavn for båter 
fra øyrekka.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Skjermbilde 2018-05-25 kl. 14.06.34 (2).png

Oversikt Dyrøya.png







Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: NQ6CVH Registrert 

dato:23.05.2018 

15:14:58

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Athle Arve Kvernø

Dato

23.05.2018

Adresse

dyrøyveien 599

Postnr

7273

Poststed

norddyrøy

Telefonnummer

91137420

E-post

fhts.transport@gmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Kvernøya 

Gnr

54

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

næring 

Hva ønskes området brukt til?

næring 

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

lager + industri område.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



areal = Ca 3500

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50 meter

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

snarest. i løpet av siste halv år

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

3

Barnehage

3

Nærbutikk

3

Større arbeidsplass

4

Gang- og sykkelvei

10

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Område ligger 150 meter ifra offentlig veg 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

ikke meg bekjent

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet



Trenger ny lager hall, for omlasting varer /kjølevarer.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Kartutsnitt - Kommunekart.msg
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Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: HKA764 Registrert 

dato:19.05.2018 

15:55:12

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Reidar Sæther

Dato

19.05.2018

Adresse

Seterveien 16

Postnr

7273

Poststed

Nordyrøy

Telefonnummer

95748263

E-post

reidar.sather@hotmail.com

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Nordyrøy

Gnr

60

Bnr

3

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Deler av området brukes til næring

Hva ønskes området brukt til?

Næring

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

22 dekar

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet



22000m2

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Usikker

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

300

Barnehage

300

Nærbutikk

400

Større arbeidsplass

700

Gang- og sykkelvei

550

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 



Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

B Ja A Nei 

Beskriv bruk/drift

Området har tidligere vært brukt til oppdrett av pelsdyr.

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Påvirker ikke traffiksikkerhet

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen



Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Ønskes brukt til fremtidige næringsformål

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

regulering 60 3.PNG





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: EIUGNT Registrert 

dato:18.05.2018 

14:53:45

Antall vedlegg: 2

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS

Dato

18.05.2018

Adresse

Postboks 71

Postnr

7261

Poststed

SISTRANDA

Telefonnummer

72449050

E-post

postmottak@stokholmsvendsen.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Frøya Kystlag

Eiendommen

Stedsnavn

Norddyrøy Slip

Gnr

61

Bnr

15

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

LNFR på land og ingen regulering i sjø

Hva ønskes området brukt til?

Privat småbåtanlegg i sjø for kystlagts virksomhet

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



ett flytebrygganlegg på 2 x 12 meter med utriggere.

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

2 da

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

100 m

Er du grunneier av området?

B Ja A Nei 

Når har du planer om å bygge ut området?

Så snart plansituasjonen gjør det mulig

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

2

Barnehage

2

Nærbutikk

2

Større arbeidsplass

16

Gang- og sykkelvei

13

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Frøya Nord - Store kamskjellforekomster

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk



Sporadisk bruk - men tiltaket gjelder kun anlegg i sjø.

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

B Ja A Nei 

Beskriv

Dyrøy oppvekstsenter har sporadiske turer hit.

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke aktuelt tema i denne sammenheng.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?



A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Kystlaget har behov for liggeplasser, samt adkomstmulighet med båt til sitt anlegg.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Oversikt smabatomrade i sjø.png

detalj-smabatomrade i sjø.png







Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: EIA37W Registrert 

dato:04.04.2018 

21:24:37

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Odd Øystein Meland

Dato

04.04.2018

Adresse

Leirvikveien 277

Postnr

7273

Poststed

Norddyrøy

Telefonnummer

91710081

E-post

odd@resourceas.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Ingeborg Meland

Eiendommen

Stedsnavn

Leirvikhamn

Gnr

48

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Næringsareal og LNF(areal som tidligere er spilt inn til avsetning til næring)

Hva ønskes området brukt til?

Havneområde i sjø

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



Totalt er næringsareal ca 25 mål (inkludert tidligere innspill). 

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Ca 25 mål

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50 m

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Forvalter eiendommen på vegne av grunneier. 

Når har du planer om å bygge ut området?

2019-2025

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

B Ja A Nei 

Beskriv planlagt etablering

Næringsareal

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Ikke relevant

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 



Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Nei

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Innspill havneområde i sjø må sees i sammenheng med etablering av virksomhet på eksisterende næringsareal i tilknytning 
eksisterende havneområde og tidligere innspill for tilstøtende areal til næring. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Areal til næring 48-1 - havneområde i sjø.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: JQ3PJ2 Registrert 

dato:12.02.2018 

21:17:31

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Odd Øystein Meland

Dato

13.02.2018

Adresse

Leirvikveien 271

Postnr

7273

Poststed

Norddyrøy

Telefonnummer

91710081

E-post

odd@resourceas.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Ingeborg Meland

Eiendommen

Stedsnavn

Leirvikhamn

Gnr

48

Bnr

1

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Arealformål i dag: Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 
Brukes til: Benyttes ikke per dato 
 
. 



Hva ønskes området brukt til?

Næring

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

Ca 20 dekar næring

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

Ca 20 dekar

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

B Ja A Nei 

Hvor lang avstand?

50 m

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Nært slektskap. Forvalter eiendommen på grunneiers vegne.

Når har du planer om å bygge ut området?

Det foreligger planer for å detaljregulere eksisterende ca 10 dekar næringsareal for videre utvikling med formål om å tilby 
opparbeidet sjønært næringsareal til næringsvirksomhet på Frøya. I og med at det er samme utredning for ca 10 dekar som det vil 
være for ca 30 dekar ønsker vi å utnytte arealtilgangen for en sammenhengende arealforvaltning av et større område. 

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 



Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 

Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

B Ja A Nei 

Beskriv planlagt etablering

Næring

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

20

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

A Ja B Nei 

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

A Ja B Nei 

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

Ikke relevant. Areal utelukkende til næring. Ellers trafikksikker skolevei fra område. 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?



A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen andre opplysninger aktuelle. 

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Nytt næringsareal ønskes inkludert med eksisterende næringsareal på gnr 48 bnr 1 for å skape et større sammenhengende 
sjønært næringsareal for fremtidig utvikling. Tilgjengelig næringsareal er mangelfullt på Frøya, gjennom dette innspillet er det 
ønskelig å utvide eksisterende næringsareal for å skape attraktivt hos næringsaktører. Det er behov for større sammenhengende 
arealer som igjen kan bidra til økt sysselsetting og fastboende i nærliggende områder. 

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Areal til næring 48-1.pdf





Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: TM4ZQV Registrert 

dato:31.05.2018 

12:41:04

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Knut Wågø

Dato

31.05.2018

Adresse

Leirvikveien 255

Postnr

7273

Poststed

Norddyrøy

Telefonnummer

90546613

E-post

knut-waa@hotmail.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

A Ja B Nei 

Eiendommen

Stedsnavn

Leirvikhamn

Gnr

48

Bnr

2

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Landbruk

Hva ønskes området brukt til?

Landbruk og friluftsområde

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?

100

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

100



Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

Privat

Når har du planer om å bygge ut området?

BEVARE som det er.

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

6

Barnehage

6

Nærbutikk

6

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

B Ja A Nei 

Spesifiser

Området bærer preg av tidligere bosetting. Steinmurer, murer som hindrer utvasking, båtstø og dyrkede jordlapper fra gammelt 
av.

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

B Ja 

A Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

B Ja A Nei 

Redegjør for stier og hyppighet av bruk

Rekreasjonsområde for grenda; bading, soling, dykking etc., og en grillfest i seine nattetimer.



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

B Ja A Nei 

Beskriv

Kun båttrafikk, ellers er området totalt skjermet fra bebyggelse og annen støy.

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

B Ja A Nei 

Beskriv bruk/drift

Området er i all tid brukt som friluftsområde og beitemark, uten problemer.

Vil beiteområder bli berørt?

B Ja A Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

100

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

B Ja A Nei 

Beskriv

Bading, dykking og annen lek i området rundt fjæra.

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

B Ja A Nei 

Beskriv

Utflukter

Vil skoleveien være trafikksikker?

A Ja B Nei 

Beskriv

Brukes bil

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å



Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?

A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

Ingen

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

Gavlen som det her henspeiles til, har vært rekreasjonsområde for grenda i generasjoner. Området er totalt skjermet fra 
bebyggelse, og aktiviteter kan utøves uten hensyn til naboer. Håper derfor området kan få status som kultur,  landbruks- og 
friluftsområde i fremtiden, for en voksende grend uten andre egnede områder i nærheten.

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.













Skjema for innspill til revidering av 

kommuneplanens arealdel
Referansenummer: 8BI2HH Registrert 

dato:29.05.2018 

12:43:35

Antall vedlegg: 1

Innledning

Forslagsstiller

Navn

Frøya kommune - oppvekst

Dato

29.05.2018

Adresse

0

Postnr

7260

Poststed

0

Telefonnummer

0

E-post

roger.antonsen@froya.kommune.no

Stilles forslag på vegne av en annen?

B Ja A Nei 

Hvem?

Frøya kommune

Eiendommen

Stedsnavn

Dyrøy oppvekstsenter

Gnr

0

Bnr

0

Om innspillet
Hva er arealformålet i dag, og hva brukes det til? (se  https://kommunekart.kom )

Oppvekst

Hva ønskes området brukt til?

Oppvekst

Hvor mange enheter er tenkt, ev. hvor mange dekar næring eller annet formål?



0

Størrelse på arealet som omfattes av innspillet

0

Om innspillet
Er det offentlig vann- / avløpsnett i eller nær foreslått område?

A Ja B Nei 

Hvor lang avstand?

0

Er du grunneier av området?

A Ja B Nei 

Redegjør for grunneierforhold, avtale med grunneier etc.

0

Når har du planer om å bygge ut området?

0

Avstander

Avstand i km til nærmeste

Skole

0

Barnehage

0

Nærbutikk

0

Større arbeidsplass

0

Gang- og sykkelvei

0

Miljø- og friluftsinteresser

Opplysningene som etterspørres her kan du i hovedsak finne på www.miljostatus.no/kart/. Se Tema A-Å.

Kulturminner og natur

Ligger området innenfor eller i nærheten av en eller flere registreringer i miljostatus.no?

A Ja B Nei 

Ligger området nærmere enn 100m fra sjø eller vassdrag (bekk, vann)?

A Ja 

B Nei 

Turområde og stier

Blir hele eller deler av området brukt som turområde?

A Ja B Nei 



Støy

Beskriv

Er området utsatt for støy fra veitrafikk, ev. annen støyende virksomhet?

A Ja B Nei 

Er det planlagt etablering av støyende virksomhet i området?

A Ja B Nei 

Støykart fra Statens Vegvesen finnes her: http://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart/Sor-

Trondelag

Landbruk

Formål for dyrka jord

Vil dyrkbar jord bli brukt til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon?

A Ja B Nei 

Vil beiteområder bli berørt?

A Ja B Nei 

Hvor mange dekar landbruksareal vil bli berørt?

0

Barn og unges interesser

Nærområde og lek

Brukes hele eller deler av området til nærområde eller lek?

B Ja A Nei 

Beskriv

0

Turområde

Brukes område av skole/barnehage som turområde?

B Ja A Nei 

Beskriv

0

Vil skoleveien være trafikksikker?

B Ja A Nei 

Beskriv

0

Samfunnssikkerhet og beredskap

Opplysningene som etterspørres kan i hovedsak finnes på www.miljokart.no/kart/. Se Tema A-Å

Risiko

Er området flomutsatt?

A Ja B Nei 

Foreligger det risiko for ras?



A Ja B Nei 

Går det høyspentledning gjennom det foreslåtte området?

A Ja B Nei 

Andre opplysninger aktuelle for risiko- og sårbarhetsvurdering

0

Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger og kommentarer til innspillet

0

Husk å legge til kartutsnitt på neste side.

Vedlagt dokumentliste

Dyrøy OPVS.pdf
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