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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 30.05.16  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 30.05.17 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 30.05.17 
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OPERASJON DAGSVERK 2017 - SØKNAD OM STØTTE  

 
 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune ser at Operasjon dagsverk gjør en viktig jobb i forhold til elevenes forståelse for 

internasjonalt arbeid. Frøya kommune mener at Operasjon Dagsverk er et fylkeskommunalt 

ansvar og avslår derfor søknaden. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.05.2017 sak 70/17 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

Operasjon dagsverk 2017 - søknad om støtte  

Svar på spørsmål (Mail) 

  

 

Saksopplysninger:   

 
Distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk i Sør-Trøndelag søker alle kommuner om bidrag på kr. 

10 000 til gjennomføringer av Seminarer og Internasjonal Uke. Pengene vil føre til at skolene kan 

sette internasjonale tema i fokus på de videregående skolene. 

I perioden april til november skal det avholdes 1-2 seminarer hvor alle skoler i Trøndelag, som er 

med på Operasjon Dagsverk vil få tilbud om å delta. Disse seminarene legger grunnlaget for en god 

gjennomføring av OD på hver skole. De største utgiftspostene er lokale, reise og mat til 

seminardeltakerne, heter det i søknaden. 
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I 2017 skal OD støtte Naturvernforbundet og Natur Ungdom sine utdanningsprosjekter midt i verdens 

største oljekatastrofe i Nigeria. I mer enn 50 pr har oljevirksomhet fra internasjonale selskaper ført til 

store ødeleggelser for miljøet og innbyggerne i Niger-deltaet. Gjennom dette prosjektet vil ungdom i 

Nigeria få kunnskap om sine rettigheter og lære om gode miljøvennlige alternativer til oljen. De kan 

skaffe seg inntekt gjennom installasjon av fornybar energi og skaffe seg inntekter gjennom salg av 

disse og ta opp kampen mot oljesøl og forurensning på en fredelig måte. 

For mer informasjon om prosjektet, gå inn på www.od.no . 

 

 

Vurdering: 

 
Rådmannen ser positivt på at elever på Frøya får kunnskap om internasjonal samhandling gjennom 

Operasjon Dagsverk. Rådmannen registrer svaret fra leder for Operasjon Dagsverk, Oresta 

Stasiukeviciute der det fremgår at ingen kommuner så langt har ytt støtte og at begrunnelsen er at 

små kommuner ikke har avsatt midler til dette type tiltak. Frøya kommune har heller ikke avsatt 

midler til tiltak av denne typen, i tillegg mener rådmannen at det er videregående sitt ansvar å sette 

av midler til Operasjon Dagsverk så lenge det kun omfatter elever hos dem. 

Selv om rådmannen mener dette er et flott tiltak er rådmannen av den oppfatning at dette er et 

fylkeskommunalt ansvar. Rådmannen anbefaler derfor at søknaden avslås. 
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UTVIDELSE AV AKSJEKAPITAL - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - DALPRO 

AS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommunestyre vedtar å øke sin eierandel i DalPro AS til 50 % ved å betale inn kr 

1.492.000 i økt aksjekapital 

 

 Frøya kommunestyre vedtar å gi DalPro AS en kommunal garanti på et lån tilsvarende kr 

1.500 000 kr 

 

 Frøya kommunestyre stiller følgende vilkår: 

o Den økte aktiviteten som dette vedtaket medfører, skal gjenspeile økt aktivitet på -

og i Frøya kommune 

o Hitra kommune er enige i å endre den innbyrdes aksjeandelen. 

 

 Den økte aksjekapitalen finansieres over disposisjonsfond.  

 

 

 

Vedlegg: 
Brev/søknad fra DalPro AS datert 

 

Saksopplysninger:   

 
DalPro AS ønsker å utvide sin virksomhet på Frøya. Dette er vanskelig da dagens lokaliteter på 
Siholmen er for små. De ønsker en utvidelse av sin drift bl.a en modernisering av vaskeriet, og bygge 
et flerbrukshus.  I den sammenheng ønsker DalPro AS et tettere samarbeid med sin medeier Frøya 
kommune i forhold til medfinansiering av et fleraktivitetshus med vaskeri på kr 1.492.000, samt 
kommunal garanti for egne lån på inntil 3 millioner kr fordelt mellom eierkommunene.   
 
Dalpro AS har i dag en aksjekapital på kr 7.460.000. Frøya kommune eier 40 % av aksjene, tilsvarende 
kr 2.984.000, mens Hitra kommune eier 60 %. Det er ikke urimelig at kommunene har samme 
eierandel i DalPro AS, og ved at Frøya kommune betaler inn kr 1.492.000 i aksjekapital, oppnås dette.  
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Ny aksjekapital blir da på kr 8.952.000. Den innskutte aksjekapitalen brukes så til å finansiere 
fleraktivitetshuset. 
 
I forbindelse med finansiering gjennom låneopptak for fleraktivitetshus (ca kr 2.500. 000), samt for 
Gårdsmat (ca kr 500.000), vil DalPro AS be om kommunal garanti slik det er gitt gjennom tidligere 
låneopptak. Den kommunale garantiandel vil i utgangspunktet tilsvare aksjeandelen i DalPro. 
 
DalPro AS skriver selv i sin søknad til kommunen følgende: 
 
«DalPro AS har jobbet med 2 hovedalternativer til fleraktivitetshuset: 

1. Nytt bygg, helst nærmere sentrum av Sistranda 
2. Utvidelse av Vaskeriet på Siholmen 

 
Alternativ 1:  
 
Fase 1 
Kjøp av nytt bygg med tomt: Vel kr 3.000.000  
Finansiering: Frøya kommune kr 1.492.000 og DalPro-lån for resterende. 
I tillegg kommer ombygging til fleraktivitetshus ekskl. vaskeri med egenkapital: ca kr 50.000. 
 
En forutsetning her at eierne blir enige om å endre aksjekapitalen. Hitra formannskap har ikke uten 
videre sagt ja til å endre den innbyrdes aksjeandelen, men er positiv til å garantere lån på 3 mill. kr.  
 
Vi er i dag i samtaler med en veldig aktuell selger på Sistranda, og det haster for oss å få avklaring 
på Frøya kommunes vilje til medfinansiering. Kan Frøya kommune medfinansiere på annen måte enn 
utvidelse av aksjekapitalen dersom det ikke blir mulig? Selgeren av nytomta vil ha snarlig avklaring 
ellers risikerer vi å miste denne muligheten. 
 
Fase 2 
Utvidelse av eksisterende bygg på nytomta med Vaskeri 
Finansiering: Salg av Vaskeribygget på Siholmen, samt egenkapital og om nødvendig lån i regi av 
DalPro AS. Sikkerhetsventil hvis kostnadene blir uforholdsmessig store er å opprettholde noen år 
Vaskeriet på Siholmen i tillegg til fleraktivitetshuset på nytomta inntil DalPro får råd til å flytte 
Vaskeriet til nytomta. Fleraktivitetshuset i sentrum vil uansett vøre veldig nyttig for våre øvrige 
satsningsområder. 
 
Alternativ 2: 
 
Ombygging/utvidelse av vaskeribygget på Siholmen til fleraktivitetshus med et større vaskeri og 
ekstra areal for andre aktiviteter. Kostnadene er uavklart da vi ikke vet hva som blir tillatt i forhold til 
en ekstra etasje eller utvidelse mot sjøen, men kostnadene vil trolig komme på over 2 millioner kr.  
 
Vurdering av alternativene: 
Ut fra inntjening og økte aktiviteter er det sentrumsnære alternativ 1 best pga bedre tilgjengelighet. 
Ut fra kostnader er trolig Siholmen billigst. Samlet sett vil det sentrumsnære alternativitet trolig gi 
best nettoinntjening over tid med sin langt bedre tilgjengelighet. 
 
Hvorfor fleraktivitetshus på Frøya? 
DalPro AS ønsker å utvide sitt tilbud til eierkommunene, NAV/Staten, Sør-Trøndelag fylkeskommune 
og privat næringsliv.  Videre ønsker DalPro AS å bli gode på dette både kvalitetsmessig og 
økonomisk. 
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Våre viktigste tiltak i dag er: 
- VTA (Varig tilrettelagte Arbeid): 18 plasser 
- APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet: 13 plasser 
- Jobbklubb: Inntil 20 plasser 5 uker i året 
- VOX-kurs for arbeidsinnvandrere og bedrifter 
- Praksisplass for skoleelever i grunnskolene og videregående skole (vgs) 
- Lærekandidatplasser for Sør-Trøndelag fylkeskommune/vgs 
- Tilbud for utviklingshemmede for Hitra kommune: 6 plasser 
- Trivselstiltak for eldre og hjemmeboende demente for Hitra: 6 plasser 3 dager i uka 

 
Våre viktigste arenaer for VTA og APS på Frøya er Vaskeriet på Siholmen, sommervedlikehold og det 
ordinære næringslivet. NAV setter i dag krav om at deltakerne i APS og VTA i stadig større grad skal 
prøves ut i ordinært arbeid. Dette for å øke mulighetene for å få flere ut i fast, ordinært arbeid. Dette 
betyr at det blir færre NAV-deltakere i våre produksjonsavdelinger, inkl. Vaskeriet. Som følge av de 
nye NAV-krav har vi måttet legge ned gartneriet da vi ikke hadde nok deltakere.  
 
Vaskeriet ble utformet i ei tid da det var rikelig med deltakere ved at produksjonen ble veldig 
manuell, men god nok til å levere klær i forhold til etterspørselen. I dag sitter vi med et gammeldags 
vaskeri med færre deltakere og for å opprettholde høy kvalitet på vaskeritjenestene, har vi måttet si 
nei til nye, større kunder. Skal vi fortsette med vaskeriet i framtida, må vi ha større areal og 
effektivisere/modernisere driften slik at vi kan øke produksjonen i forhold til den økte etterspørselen. 
Ved å modernisere vaskeriet vil produksjonen bli mer lik andre bedrifter og gjøre deltakerne bedre 
rustet til å gå over i annen ordinær virksomhet, slik at flest mulig deltakere på kortest mulig tid får 
fast jobb i eksterne bedrifter.   
 
I tillegg til en modernisering av vaskeriet ønsker vi å få utviklet et fleraktivitetshus for å imøtekomme 
dagens og morgendagens behov. I dag har vi spesielt behov for: 

- Et kurslokale for Jobbklubb, Vox-kurs og kurs til næringslivet på Frøya 
- Base for sommervedlikeholdet 
- Møteplass nærmere våre kunder 

 
DalPro AS ønsker å møte den nye tid med anbudsregime og færre interne deltakere fra NAV med å 
utvikle nye tilbud samt stå bedre rustet ved nye anbudskonkurranser. Derfor har vi utviklet vår 
kursvirksomhet og jobbet tett mot Sør-Trøndelag fylkeskommune for å få flere lærekandidater, samt 
lagt mye ressurser i økt deltakerkompetanse i forhold til nye NAV-krav. Det vi nå mangler på Frøya er 
et fleraktivitetshus som vil gi oss langt bedre utviklingsmuligheter for å skreddersy tilbud tilpasset 
kundene på Frøya, inkl. Frøya kommune.  
 
Aktuelle nye tiltak vi ønsker å utvikle på Frøya er: 

- Lavterskeltilbud 
- Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 
- Flyktningetilbud 
- Aktivitetstilbud for utsatte grupper 
- Trivselstilbud for ulike aldersgrupper 
- Nye kurs for næringslivet 

 
Utbygging av et fleraktivitetshus med vaskeri betyr investeringer og økte kostnader, men dersom 
Frøya kommune vil bruke våre mulige tilbud, tilsier det at nettogevinsten både for DalPro og Frøya 
kommune skal bli god. Et slikt samarbeid mellom vekstbedrifter og eierkommuner har man fått til på 
flere plasser i Norge. Eksempelvis kan nevnes Verdal og Oppdal kommune som har et utstrakt 
samarbeid med sine vekstbedrifter på dette feltet, og der begge parter tjener på samarbeidet. 
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Et eksempel på slikt samarbeid er aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Med en base på Sistranda 
kan vi yte denne tjenesten ved at Frøya betaler oss for de kostnadene vi har for jobben (først og 
fremst lønnskostnader) for å gjøre dette. Dersom vi da blir enige om å sysselsette 
sosialhjelpsmottakerne med oppgaver for kommunen som f.eks. maling av kommunale eiendommer, 
vasking av kommunale biler m.m., betyr det at kommunen får redusert sine årlige 
vedlikeholdskostnader og dermed blir nettokostnaden for aktivitetstilbudet tilsvarende redusert. 
Samtidig kan vi sikre en tett faglig oppfølging med hovedmål å bidra til at flest mulig av denne 
gruppen som er i stand til det, kommer i jobb. 
 
Ved at DalPro AS får flere bein å stå på sikrer vi framtidige produksjoner i bedriften, inkl. Vaskeriet 
sett på bakgrunn av at vi framover må regne med færre NAV-deltakere i våre produksjoner. 
 
Ut fra forannevnte søker vi om tilskudd på kr 1.492.000 kr, samt tilsagn om å gi kommunal garanti 
på inntil kr 1.500.000. …» 
 

Vurdering: 

 
Rådmann innstiller på at Frøya kommune utvider sin aksjekapital i DalPro AS til 50 %, og gir 
kommunal garanti på låneopptak som omsøkt.  
 
Dette begrunnes i at Frøya kommune har behov for et tilbud og en arena som DalPro AS beskriver i 
sin søknad til kommunen. Spesielt vil rådmann peke på dette med lavterskeltilbud for brukergruppen 
rus/psykiatri. Her har kommunene Frøya og Hitra fått innvilget tilskudd fra fylkesmannen for å starte 
opp et lavterskeltilbud for denne brukergruppen på Hammerstadgården. Dette vil starte opp høsten 
2017. I fortsettelsen kan også aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere/ulike tilbud for mennesker i 
forskjellige livskriser være veldig aktuelle samarbeidsområder for vekstbedriften og kommunene.  
 
DalPro AS har mange muligheter for aktivisering og arbeid til personer utover «bare» gårdsdrift, noe 
som er en stor fordel da de forskjellige menneskene som skal inn i evt. tilbud har forskjellige 
interesser og behov. Det er også viktig at det finnes gode arenaer for dette på Frøya, i tillegg til /og 
som et supplement til Hammerstadgården på Hitra.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
 
Rådmann innstiller på at den økte aksjekapitalen dekkes fra disposisjonsfondet. Rådmannen 
anbefaler at merinntekt fra årets skatteinngang etter inntektsutjevning skal tilføres 
disposisjonsfondet, og at rådmann gjør en budsjettendring etter første halvår. 

 

Saldo på den konto som blir belastet: 

 
Saldo på disp.fond pr 07.06.17 er på kr 8.955.666,00. Saldo etter vedtak blir på kr 7 463 666,00. 
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DOM I SØKSMÅL OG MOTSØKSMÅL - FRØYA KOMMUNE VS. DUSTIN AS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommune tar Sør-Trøndelag tingretts dom av 24.05.17 i sak 16-146994-  

TVI-STRO til etterretning.  

 

 Dom pålydende kr 235 368 kr dekkes fra disposisjonsfond.  

 

 

Vedlegg: 
 

Brev fra Sør-Trøndelag tingrett- dom i søksmål og motsøksmål 
Notat fra advokat Kristine Stockholm – kort oppsummering av saken 

 

Saksopplysninger:   

 
Saken gjelder krav om betaling av utestående leie og erstatning for returkostnader i henhold til 
kontrakt. 
 
Dustin Norway AS har vært i rettslige forhandlinger med Sør-Trøndelag Fylkeskommune 
v/Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Hemne kommune, Hitra kommune, Klæbu kommune, Malvik 
kommune, Meldal kommune, Melhus kommune, Mitre Gauldal kommune, Orkdal kommune, 
Rennebu kommune, Rissa kommune, Røros kommune, Skaun kommune og Frøya kommune. 
Søksmålet mot Frøya var litt særskilt ift de andre kommunene. 
 
Dustin varslet overfor kommunene krav på til sammen kr. 6 151 792,-. Kravet var i sin helhet knyttet 
til leie ut over rammeavtalens varighet på mulitfunksjonsmaskiner (skrivere) 
 
Det sentrale spørsmål i saken var om hovedavtalens utløpsdato setter grensen for når det kan foretas 
avrop, eller den angir når leieforholdene utløper. Dette beror på en tolkning av avtalen. 
Konkurransen var benevnt: «leie av multifunksjonsmaskiner for perioden 01.04.011 – 28.02.2015» 
 
Den 12. September 2016 fremmet Dustin Norway AS søksmål for Oslo tingrett mot Frøya kommune 
alene. Dette var begrunnet i at saken for Frøyas sin del var i en særstilling da store deler av 
avtalebeløpet var knyttet til utkjøp av tidligere avtale. Saken gjaldt for Frøyas sin del ellers krav om 
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betaling av utestående leie og erstatning for returkostnader i henhold til kontrakt om leie av 
mulitifunksjonsmaskiner (skrivere).  
 
Frøya kommune ble saksøkt for 1.326 455 eks. mva. med tillegg av lovens forsinkelsesrente. Det ble 
også nedlagt påstand om betaling av motpartens sakskostnader.  
 
Den 4. November 2016 ble det på vegne av kommunene samlet, fremmet et motkrav og motsøksmål 
med krav om tilbakebetaling av for mye betalt leie. Det ble påstått at saken mot Frøya kommune 
måtte overføres til Sør-Trøndelag tingrett som var verneting i henhold til rammeavtalen.  
 
Den 2. Februar 2017 traff retten beslutning om at saken mot Frøya kommune ble overført til Sør-
Trøndelag tingrett slik at sakene kunne behandles samlet.  
 
Rett før hovedforhandlingen endret man påstanden for Frøya kommunes sin del (opprinnelig 
motkrav om betaling av 33.930 kr. eksl. mva). Dette fordi STFK endte opp med å konkludere at de 
kostnader som fulgte av support og lisenser knyttet til utskriftsfunksjonen allikevel ikke var dekt av 
leieprisen på maskinen.  
 
Frøya kommune hadde ved rammeavtalens start flere løpende leieforhold med tidligere leverandør. 
For å ivareta lojaliteten i rammeavtalen ble eksisterende avtaler avsluttet. 
 
Deler av det opprinnelige kravet mot Frøya fremmet for Oslo tingrett omhandlet kostnader knyttet til 
utkjøp av tidligere avtaler. Dette er i ettertid dokumentert at deler av Dustins krav etter utløp av 
rammeavtalen er knyttet til kostnader de har pådratt seg til utkjøp fra tidligere avtaler. Denne delen 
av kravet ble derfor akseptert av Frøya kommune. Det som da gjensto som bestridt av Dustins krav 
mot Frøya kommune var den delen av leiekostnaden etter avtaleutløp som omhandler ordinær leie 
(eks utkjøp) For perioden etter utløp av rammeavtalen. 
 
Frøya kommune fremmet krav om tilbakebetaling på til sammen kr 484 848,- i tilknytning til følgende 
forhold: 
 
→    Prisavvik, til sammen kr 235 368,-.                                                                                   
 
(Kravet var beregnet på bakgrunn av samme metodikk som for de øvrige saksøkerne). 
 
→    Påslag i leie for funksjonen Uniflow, kr 249 480,- 
 
I avtalen med Frøya kommune var det i avtalesummen gjort et påslag på Kr 11.880,- pr mnd for 
«Uniflow (samme funksjon som Safecom). For de øvrige saksøkerne er krav knyttet til vederlag for 
denne funksjonen av prosessøkonomiske grunner ikke fremmet (jf prosesskriv FU s. 1061). 
Denne delen av kravet trekkes av prosessøkonomiske årsaker også for Frøya kommunes 
vedkommende. 
 
Dette fikk følgende betydning for påstand både i hoved- og motsøksmål: 
 

 I sluttinnlegget var det nedlagt påstand om tilbakebetaling med inntil 
kr. 33.930,- eks mva. Kravet ble frafalt. 

 

 I motsøksmålet ble påstanden følgende: «Frøya kommune plikter å betale Dustin kr. 215 
550,- eks mva.» 
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Frøya kommune kunne altså akseptere å betale 450 918,00 kr. i forbindelse med utkjøp av maskiner 
(ut av de 1 319 135,- som var det endelig krav fra Dustin). Frøya kommunes krav mot Dustin var 
dermed på 235 368,00 (for prisavvik) og det dekket derfor ikke den delen av utkjøpskostnaden som 
gjensto når rammeavtalen utløp.  
 
Det ble avsagt dom den 24.05.2017 hvor kommunene fikk fullt medhold i krav om tilbakebetaling av 
for mye betalt leie, og påstanden om at Dustin ikke hadde krav på leie etter rammeavtalens utløp. 
Kommunene ble også tilkjent fulle saksomkostninger.  
 
Frøya kommune spesielt: 
  
Dustin hadde som nevnt fremmet et eget søksmål mot Frøya kommune for Oslo tingrett. Saken ble 
etter kommunens anmodning forent med søksmålet fra de andre rammeavtalepartene. I saken før 
ble det akseptert å betale for dokumenterte kostnader Dustin hadde hatt i fm utkjøp fra tidligere 
rammeavtalepart. For perioden etter rammeavtalens utløp utgjør dette kr 450 918,- . Konsekvensene 
av dette er at kravene samlet sett blir i Dustins favør. Av dommens premisser fremgår at Frøya har 
krav på tilbakebetaling av for mye betalt leie med til sammen kr. 235 000,-. Netto beløp etter 
motregning er kr 235 368,- som Frøya er dømt til å betale til Dustin (dette i tråd med vår påstand). 
  
Ingen av partene ble tilkjent saksomkostninger for den delen av saken som omhandler Frøya 
kommune. 
  

Vurdering/ økonomiske konsekvenser: 

 
Kommunens har i denne saken fått medhold på alle punkt, og kommunens advokat betegner derfor 
dette et godt resultat for kommunens del. Kommunen er dømt til å betale kr 235 368, noe som var i 
tråd med kommunens påstand. 
 
Rådmann innstiller derfor på å betale denne boten pålydende kr 235 368 fra disposisjonsfond. 
Rådmann anbefaler at merinntekt fra årets skatteinngang etter inntektsutjevning skal tilføres 
disposisjonsfondet, og at rådmann gjør en budsjettendring etter første halvår.  

 
Ny saldo på den konto som blir belastet: 
 
Saldo på disp.fond pr 07.06.17 er på kr 8.955.666,00. Saldo etter dette vedtak er på  
kr 8.720 298,00 
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REGULERINGSPLAN FOR «STEINALDERSTIEN»  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det bevilges inntil 230.000 kr til utarbeidelse av reguleringsplan for 

Steinalderstien. 
2. Midlene omdisponeres fra prosjektet Sistien. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

18.juni 2015 – sak 57/15 - ble prosjektet «Helhetlig Idrettspark» vedtatt i Frøya 

kommunestyre. Ett av underprosjektene er den såkalte «Steinalderstien» som i utgangspunktet 

går fra Sistranda Idrettsplass (Golan) og fram til Vavika, en registrert steinalderbosetning vest 

for Hamarvatnets nordlige ende. 

Prosjektet ble meldt inn til teknisk etat. Tilbakemeldingen var at stien kunne gis universell 

utforming fram til nåværende gapahuk, forbi den og ned til Hamarvatnet, like vest for der det 

gamle pumpehuset sto. Dersom stien skulle gå fra den gamle gapahuken, over høyden og ned 

til Vavika, så måtte det en grundigere behandling til. Det var en forutsetning at traseen – som 

er ca. 600 m lang – fulgte den allerede opparbeidede traktorveien, som ble bygd i 1954.  

Prosjektet ble med den bakgrunnen behandlet på nytt i Frøya kommunestyre, 15.10.15, sak 

104/15. Kommunestyret sa ja til endringen. 

Arbeidet med stien ble påbegynt av KN Entreprenør 1.juni 2016. Med bakgrunn i bilder som 

prosjektledelsen hadde lagt ut på Facebook, fikk fylkeskommunen kjennskap til at arbeidet var 

satt i gang. Det førte til at prosjektkoordinator Jan O Fredagsvik fikk telefon fra Anne Haug 

fra STFK, der stoppordre ble varslet. Årsak: Fylkeskommunen var ikke formelt varslet om at 

prosjektet skulle påbegynnes, og arbeidet som allerede var gjort var å anse som inngrep i 

kulturminne. Arbeidet ble stoppet umiddelbart. 
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Det ble foretatt befaring av området fra Anne Haug. Rådmannen og prosjektkoordinatoren 

hadde møte med fylkeskommunen 4.august 2016. I dette møtet ble det varslet at 

fylkeskommunen sannsynligvis ville anmelde kommunen for brudd på kulturminneloven. I 

møtet ble også rådmannen og prosjektkoordinatoren gjort kjent med at det forelå en 

skjøtselsavtale for Steinalderstien, signert av fylkeskommunen, Frøya kommune og 

Kystmuseet. Denne var ukjent for rådmannen, prosjektkoordinatoren og teknisk etat. 

23. og 24.august 2016 kom to arkeologer fra fylkeskommunen – Anne Haug og Marius 

Johansen – til Frøya og foretok kartlegging av skadeomfanget.  Denne resulterte i et notat,  

datert 5.september 2016 - som i sin tur førte til at fylkeskommunen anmeldte tiltaket. 

Dette resulterte i at Frøya kommune fikk en bot på kr. 75.000, som kommunen aksepterte og 

betalte. 

Like før arbeidet med sluttføringen skulle påbegynnes, ble prosjektkoordinatoren varslet om at 

teknisk etat ville utarbeide reguleringsplan for Steinalderstien. Dette arbeidet er nå i startfasen, 

men mangler finansiering. Det har vært en forutsetning at sluttføringen av stien skulle skje i 

nært samarbeid med arkeologer fra fylkeskommunen. Fylkeskommunen har takket ja til å delta 

på oppstartsmøtet for reguleringsarbeidet. 

Vurdering: 

 

Rådmannen har tidligere beklaget at det i forbindelse med prosjektet ikke ble tatt formell 

kontakt med fylkeskommunen. Rådmannen aksepterte også den ilagte boten, og 

formannskapet ble orientert om dette i møte 6.februar 2017. 

Rådmannen beklager også at det ikke ble varslet igangsetting av reguleringsplan tidligere. Det 

er gått tapt mange måneder, men rådmannen håper nå at reguleringsplanen blir endelig vedtatt 

tidlig i høst, og at stien kan sluttføres umiddelbart deretter. 

Arbeidet med reguleringsplanen vil bli satt bort til ekstern aktør, og vil ha en kostnad på inntil 

230.000. For å finansiere dette, foreslår rådmannen omdisponering av midler avsatt i 

budsjettperioden til arbeidet med Sistien. Her er det i perioden budsjettert med kr. 800.000. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 
Budsjettpost/kontostreng: 

K 02304.1120.332.551464 kr. 184.000,00 
K 04291.1120.332.551464 kr.   46.000,00 
D 02304.1120.332.551484 kr. 184.000,00 
D 04291.1120.332.551484 kr.   46.000,00 
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ARKEOLOGISK UTGRAVING NORDHAMMERVIKA GRAVPLASS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Formannskapet tar saken om arkeologisk undersøkelse til orientering og vedtar å bruke 

200.000,- av vedtatt budsjett på 400.000,-for utvidelse av Nordhammervika gravplass til 

gjennomføring av de arkeologiske undersøkelsene.  

 

2. Rådmannen bes komme tilbake med sak som omhandler endelig budsjett for utvidelse av 

Nordhammervika gravplass, når resultatet fra arkeologisk undersøkelse foreligger. 

 

 

Vedlegg: 

 

Utvidelse av gravplassen ved Nordhammervika, Frøya kommune. Varsel om arkeologisk 

registrering. 

Budsjett fra STFK vedrørende arkeologiske undersøkelser. 

Oversiktskart gravplass med hensynssoner. 

 

Saksopplysninger:   

 

Nordhammervika gravplass er plassert i et område hvor det er registrert tidligere arkeologiske 

funn, noe som gir en større hensynssone som grenser til gravplassen. I forbindelse med 

planarbeidet knyttet til utvidelse av gravplassen, er det avklart med Sør-Trøndelag 

fylkeskommune at det er nødvendig å gjennomføre en arkeologisk undersøkelse før en 

eventuell utvidelse kan finne sted. Varsel om arkeologisk registrering ble mottatt i mai. 

Fylkeskommunen utfører selv denne undersøkelsen og har gitt kommunen et tilbud på 

191.473,- for hele studien. Undersøkelsen kan utføres i løpet av juni. Undersøkelsen har 

resultert i at planarbeidet er midlertidig stanset i påvente av eventuelle funn som vil være med å 

styre hvilke områder det er mulig å benytte i forbindelse med utvidelsen. For å sikre at 

planarbeidet kan tas opp så raskt som mulig er undersøkelsen bestilt, under forutsetning av 

politisk behandling og godkjenning i Frøya kommune.  

 

Kostnader for undersøkelsen vil bli belastet det opprinnelige budsjettet på 400.000,- 

 

 



Saknr: 102/17 

Vurdering: 

 

Rådmannen vurder at det er viktig for fremdriften i prosjektet med utvidelse av gravplass å få 

gjennomført de arkeologiske undersøkelsene så snart som mulig. Vedørende økonomiske 

konsekvenser så vil eventuelle funn kunne påvirke både plan- og entreprisekostnader og det er 

av den grunn ønskelig å komme tilbake til formannskapet med endelig forslag til budsjett for 

utvidelse av gravplass, når resultatene foreligger. Planarbeidet vil imidlertid settes i gang så 

snart dette er mulig etter arkeologisk undersøkelse, innfor rammen av det resterende beløp på 

ca 200.000,-. 
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SØKNAD OM FRITAK FOR BETALING AV KOMMUNALEAVGIFTER FOR 

GRENDALAGENE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknaden avslås og rådmannen sender svarbrev til Titran grendalag 

 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra Titran grendalag, datert 6.12.2016 

Brev fra Titran grendalag, datert 22.3.2017 
 

 

Saksopplysninger:  

  

Frøya kommune har mottatt to henvendelser fra Titran grendalag vedrørende søknad om fritak 

for kommunale avgifter som gjøres gjeldende for alle grendahus i kommunen. Første 

henvendelse, datert 6.12.2016, er søknad. Andre henvendelse, datert 22.3.2017 er purring på 

manglende svar. For Titran grendalag utgjør kommunal avgift ca. 4.000,-/år og nevnes å være 

en betydelig utgift for grendalaget.  

 

Vurdering: 

 

Rådmannen vurder at det er i strid med kommunal lovgivning og regelverk å gi fritak for 

kommunale avgifter, uansett formål. Hvis det ønskelig å gi en eventuell økonomisk 

kompensasjon for grendalagene, så må denne komme i form av økonomisk støtte for drift av 

grendahusene i kommunen. En slik støtte kun beregnet for grendalagene vil være en utfordring 

med tanke på andre lag, organisasjoner og foreninger som har utgifter knyttet til drift av 

bygninger og anlegg.  Det vil være vanskelig å etablere skillelinjer og regelverk som tilgodeser 

kun grendalagene. Søknaden forslås avslått. 
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BOBILTØMMING: ANBUD BYGGING OG DRIFT  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar at anbudsutlysningen trekkes. 

 

Rådmannen vurderer andre løsninger og tar saken tilbake til formannskapet høsten 

2017. 

 

 

Vedlegg: 

 

Tilbud fra Bremnesgruppen datert 5.6.2017 

Kart over foreslått løsning for tømmeanlegg bobil ved Rabben Marina 

 

Saksopplysninger:   

 

Sommeren 2016 utlyste Frøya kommune en konkurranse knyttet til etablering av 

mottaksløsning for avløp fra bobil. Frist for tilbydere var satt til 1.8.2016. Bakgrunnen for 

utlysningen er bestemmelsene i Lov om vern mot forurensninger og om avfall 

(forurensningsloven), § 26:  

«Kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet mv.  

Kommunen skal sørge for tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere og 

samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann. Det samme gjelder for 

oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann. Kommunen skal også sørge for 

nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter mv. 

 

Teknisk avdeling mottok ett anbud på denne utlysningen. Fra Bremnesgruppen, der lokaliteten 

for tømming er Rabben marina. I sitt tilbud har tilbyder også tatt høyde for at tømmestasjonen 

skal håndtere buss og båt i tillegg til bobil. Anlegget vil ha noe parkeringskapasitet både for 

buss og bobil.  

Det har vært gjennomført flere møter med tilbyder der det ble fremlagt et tilbud for forhandling 

8.5.2017: 
- Entreprisekostnader 460.613,- 
- Driftskostnader årlig 120.700,- 

Alle kostnader er eks MVA. 
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I ettertid har det vært gjennomført forhandling og endelig tilbud fra Bremnesgruppen er justert 

i tilbud datert 5.6.2017: 
- Entreprisekostnader 402.613,- 
- Driftskostnader årlig   20.000,- 

Alle kostnader er eks MVA. 

 

I årlige driftskostnader ligger følgende punkter/oppgaver: 
- Årlig ettersyn gjennomført av fagpersoner 
- Årlig vedlikehold/deler 
- Daglig ettersyn og renhold (7 måneder/år) 

 

Bremnesgruppen har lagt som forutsetning at det inngås en 5-års avtale mellom partene. 

Kommunen dekker kommunale gebyrer for tilkobling og drift av anlegget.  

 

En sjekk med to andre kommuner viser at det er forskjellig praksis hvorvidt bobiltømming 

drives av kommune eller private. Steinkjer kommune har 2 stasjon der begge driftes av 

kommunen, men hvor en av dem ivaretas daglig av en campingplass. I øyer kommune er det 

private stasjoner. Det er tilsynelatende ikke vanlig å kreve inn engangsgebyr for den enkelte 

bobil/buss. 

 

I kartgrunnlaget for anlegget er det skissert en løsning som ikke er i samsvar med gjeldende 

reguleringsplan og utforming av anlegget forutsetter ny reguleringsplanprosess, eventuelt 

justering av utforming og byggesak innenfor gjeldene plan og formål. 

 

Vurdering 

 

Utlysningen av tømmestasjon for bobiler resulterte i kun en tilbyder, noe som er utfordrende 

med tanke på å kunne vurdere kostnadene i det innkomne tilbud. Med bakgrunn i dette kunne 

det vært mulig å avlyse konkurransen, for deretter å velge to mulige veier: 
- Utlyse på nytt 
- Etablere kommunalt drevet tømmestasjon. 

 

Et alternativ kan være å etablere en kommunal tømmestasjon, noe som vil forsinke prosessen 

ytterligere og vil ha som konsekvens at det må fremskaffes tomt, samt at kommunale ansatte 

må innom tømmestasjonen 7 dager i uken for å gjennomføre daglig rengjøring og vedlikehold. 

 

Mulige alternativer vurderes i løpet av sommeren og det vil være naturlig å ha fortsatt dialog 

med Bremnesgruppen om den løsning som er presentert. 

 

 

Tilrådning 

Rådmannen tilråder at anbudsutlysningen trekkes med bakgrunn i at det kun kom ett tilbud, 

slik at det er utfordrende å vite om kostnader ligger på rett nivå. Området som er tenkt brukt 

for tømmestasjon er ikke godkjent i byggesak med tanke på utforming og plassering, og 

plasseringen er ikke diskuterte med byggesaksbehandler. Med dette som bakgrunn tilrår 

rådmannen at mulige løsninger vurderes gjennom sommeren og endelig løsning tas opp som 

sak til formannskapet høsten 2017.  
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UTBYGGING AV HOLAHAUAN BOLIGOMRÅDE PÅ KVERVA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar å avslutte forhandlinger om grunnerverv for 

nødvendig tomtekjøp til utbygging av boligfeltet Holahauan på 

Kverva/Nordskag. 

2. Frøya kommunestyre vedtar å ikke gjennomføre detaljprosjektering fram til 

anbudsdokumenter. 

3. Frøya kommunestyre vedtar å ikke bygge ut boligfeltet Holahauan på 

Kverva/Nordskag 

 

 

Vedlegg: 
 

Holahauan – forprosjekt datert 20.05.2014 

Holahauan - reguleringsplan og kart over eiendommer 

Orienteringsbrev til grunneiere - avklaring vedrørende salg 

Vedtak fra FSK 03.06.14 sak 14/629 – vedrørende forhandling av nødvendig tomteareal 

FSK 22.03.17 Sak 17/675 med protokoll 

 

Saksopplysninger:   
Det vises til forprosjekt for utbygging av Holahauan boligområde på Kverva med kostnadsoverslag for 

utbygging både eksternt og internt i boligfeltet. Det vises også til likelydende brev tilskrevet 

grunneiere for området vedrørende grunnerverv og erfaringspriser for området. 

Reguleringsplan for Holahauan boligfelt på Kverva ble egnengodkjent i 2009. Feltet omfatter 17 nye 

boligtomter med en tomtestørrelse på 1 – 1,2 daa. Det er utarbeidet ett forprosjekt for utbygging av 

infrastruktur for feltet. 

Det har vært annonsert og forespurt interesse for området i 2016 og det ble avklart å inngå 

forhandlinger med grunneiere etter at interessen for området passerte seks konkrete forespørsler 

for kjøp av tomt i området. Møte med grunneiere og forhandlinger om pris for området startet 
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høsten 2016. Kommunen har forhandlet med bakgrunn i prisestimat i brev til grunneiere og kalkyle i 

forprosjekt. Siste tilbud fra kommunen er på kr 45,- pr m2. Prisforventning fra grunneiere er på kr 

100,- pr m2. Det opplyses om at grunneier på gnr 16 bnr 9 ikke er interessert i å delta i utbyggingen, 

dette gjør at tomt nr. 16 og 17 utgår i prosjektet og vi sitter igjen med 15 tomter i boligfeltet. 

Videre har det, med bakgrunn i tilbakemelding om utvidet fullmakt i FSK 22.03.17 vært forhandlet 

videre om grunnerverv for nødvendig tomteareal til utbygging av boligfeltet. Forhandlingene er 

avsluttet og prisnivået for grunnerverv ble betydelig høyere enn forespeilet i opprinnelig prosjekt – 

dette utgjør en dobling av opprinnelig pris.  Opprinnelig tomtepris var estimert til kr 450 000,-  

Dagens prisnivå ligger på kr 560 000,- kr pr tomt. 

Konsumprisindeks for januar 2014 til januar 2017 er 7,97% (kilde STICOS konsumprisindeks) og utgjør 

også en prisøkning på tomtene.  

Av 7 interesserte tomtekjøpere sier nå 3 at de ikke vil kjøpe, 2 vil kjøpe og 2 er ikke tilgjengelig for 

tilbakemelding. 

 

 

Vurdering: 

 

 
Forprosjektet tar utgangspunkt i en entreprenørkostnad på kr 5 873 925,- for utbygging av boligfeltet. 

For å etablere boligfeltet må det også utvikles infrastruktur inn til området, vann, avløp og veg må på 

plass og dette utgjør til sammen en kostnad på kr 2 600 900,- Til sammen utgjør hele utbyggingen en 

total kostnad på kr 8 474 825,- eks mva. i 2014 kroner. 

Konsumprisindeks for januar 2014 til januar 2017 er 7,97% (kilde STICOS konsumprisindeks) 

Grunnerverv 

Ser vi på grunnerverv på gnr 16/10 og 15/6 utgjør dette til sammen 34000 m2. For å unngå å kjøpe 

mer areal enn nødvendig foreslås ett grunnerverv oppad begrenset til 28000 m2, som helt nødvendig 

areal for utbyggingen. En beregning viser da at grunnerverv vil beløpe seg til kr 75,- pr m2 x 28000 

m2 som blir sum kr 2 100 000,- Fordelt på 15 boligtomter utgjør dette kr 140 000,- pr tomt. 

Kommunens selvkost pr tomt 

Ser vi isolert sett på entreprenørkostnaden i forprosjektet er det på kr 5 873 925,- (kr 6 343 839,- 

omregnet med 1,08 for 2017). Tall i beregningen med parentes gjelder 2017, tall uten parentes 

gjelder prisnivå med utgangspunkt i 2014 med grunnerverv til 37, - kr pr m2. 

Fordeler vi dette på 15 tomter blir dette kr 391 595,- (kr 422 922,-) Summerer vi dette sammen med 

grunnerverv blir dette til sammen kr 460 661,- (kr 562 922,-) pr tomt i kommunens selvkost. Tar vi 

med kostnader beregnet for nødvendig infrastruktur til boligfeltet utgjør dette kr 2 600 900,- (kr 2 

808 972,-) fordelt på 15 tomter som gir kr 173 394,- (kr 187 265,-) pr tomt i tillegg. 

Markedsmessig vurdering 

Kommunen selger boligtomter i Sistranda sentrum for kr 450 – 500 000,- pr tomt. Det er markedsført 

ett prisnivå rundt kr 450 000,- pr tomt for boligfeltet på Holahauan, og det der med bakgrunn i dette 

prisnivået vi har fått henvendelser på området. Henvendelsene kommer som en stor del fra folk som 

jobber lokalt på Kverva/Nordskaget og som ønsker å etablere seg pga. av nærhet til arbeidsplassen. 
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Det antas at det ikke er stor markedsmessig vilje til å betale noe vesentlig ut over prisantydning for 

området, og flere av de som var potensielle kjøpere har nå trukket seg fra prosjektet. Med bakgrunn i 

dette anbefales det ikke å realisere utbygging av området.  

Det kan også nevnes at det innenfor 2-3 km i samme området ligger boligtomter til salgs for kr 

420 000,- pr tomt.  
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FOND ØYREKKEN - TILDELING AV MIDLER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Følgende tiltak tildeles midler fra fondet for Øyrekken: 

Froheim AS Kr     200.000,- 

Runar Hansen Kr     200.000,- 

Øyrekka Folkehøgskole AS søknad  nr 1 Kr     200.000,- 

Mausund Feltstasjon Eider AS Kr     200.000,- 

Havna kafe Kr       54 552,- 

Sula Grendelag Kr       54 552,- 

Øyrekka Turistinformasjon Kr       54 552,- 

Froan Forretningsdrift AS Kr       54 552,- 

Sum Kr 1 018  208,- 

 

2. Følgende søknader gis ikke tilskudd: 

Sauøy Velforening:  

 Det vil ikke skape eller sikre eksisterende arbeidsplasser. 

 

Sula opplevelse og utvikling:  

 Ikke registrert i Brønnøysundregisteret. 

 Omsøkte midler kan ikke brukes til lønn. 

 

Frøya Tare 

 Omsøkte midler kan ikke brukes til lønn. 

 

Sula Rorbuer  

 Tiltaket anses ikke som godt nok i forhold til etablering og sikring av 

arbeidsplasser. 

 

3. Den som får tilskudd skal innen to år gi tilbakemelding til Frøya kommune 

v/økonomisjefen på hvordan pengene er brukt, gjennom regnskap med bilag. Hvis 

pengene ikke er brukt i henhold til retningslinjene skal pengene gå tilbake til øyrekkens 

fond.  
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Vedlegg: 

 
Søknader med vedlegg fra: 

Kriterier for fond 

Tidligere tildelinger fra fond 

Froheim AS 

Runar Hansen 

Øyrekka Folkehøgskole AS  

Mausund Feltstasjon Eider AS 

Frøya Tare 

Havna kafe 

Sula Grendelag 

Øyrekka turistinformasjon 

Froan Forretningsdrift AS 

Sula Rorbuer AS 

 

Saksopplysninger:   

 

27. april 2017 avsatte Kommunestyret Kr 1.018.207,- fra disposisjonsfond et fond for 

øyrekken med følgnede kriterier: 

 

a) Kommunestyret gir formannskapet myndighet til å behandle søknadene om bruk av 

midlene avsatt til øyrekken, etter følgende prioriterte retningslinjer:  

 Det kan søkes om maks 200 000 Kr i hver søknad  

 Investeringsprosjekter som bidrar til sikring av eksisterende arbeidsplasser  

 Etablering av nye arbeidsplasser  

 Bidra til prosjektutvikling for framtidige arbeidsplasser  

 

b) De som kan søke på midlene må være registrert i Brønnøysundregistrene, dvs. ha et 

organisasjonsnummer.  

c) Det må leveres et budsjett over hva pengene skal brukes til. Hvis det et objekt som 

ønskes anskaffet må et anbud/tilbud foreligge søknaden.  

 

Forutsetninger  

 

 Øyrekken defineres som alle øyer i Frøya kommune der det er fastboende, bortsett fra 

fast-Frøya.  

 Søknadene behandles i formannskapet to ganger pr år, siste møtet i juni og siste møte i 

november.  

 Øyrådet er høringsinstans.  

 Den som får tilskudd skal innen to år gi tilbakemelding til Frøya kommune v/øko-

nomisjefen på hvordan pengene er brukt, gjennom regnskap med bilag. Hvis pengene 

ikke er brukt i henhold til retningslinjene skal pengene gå tilbake til øyrekkens fond.  

 

Ved utløpet av søknadsfristen var det kommet inn søknader på til sammen Kr 2.805.564,- i 

ettertid er to søknader trukket, slik at omsøkte beløp er på Kr 2.405.564,-.  
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Frøya Øyråd: 

Frøya Øyråd er høringsinstans i alle saker som gjelder øyrekka. Øyrådet hadde en gjennomgang 

av innkomne søknader 23. mai 2017, og har foretatt en prioritering av søknadene. Økonomisjef 

Thomas Sandvik var i møtet og gikk gjennom kriteriene som er vedtatt av formannskapet. 

 

I sin vurdering har øyrådet gitt  3 tiltak prioritet som særskilt viktig og likestilt i fordelingen – 

dette gjelder Froheim AS, Øyrekka Folkehøgskole AS og Runar Hansen, og det er fordelt 

600.000,- av midlene på disse.  

 

Etter dette mener øyrådet at Mausund Feltstasjon Eider AS bør prioriteres, og gis det som er 

omsøkt. For Frøya Tare har Frøya Øyråd valgt å se på deler av søknaden som øyrådet mener 

kommer innenfor kriteriene. Resterende beløp er fordelt med likt beløp på de andre søkerene 

som Frøya Øyråd mender fyller kriteriene. Øyrådet har dermed valgt å fordele alle midlene, slik 

at det ikke vil være midler igjen i fondet etter fordelingen. 

 

Frøya Øyråd mener følgende tiltak ikke oppfyller kriteriene fastsatt av formannskapet: 

 

Sauøy Velforening:  

 Det vil ikke skape eller sikre eksisterende arbeidsplasser. 

 

Sula opplevelse og utvikling:  

 Ikke registrert i Brønnøysundregisteret. 

 Omsøkte midler kan ikke brukes til lønn/drift. 

 

Øyrekka Folkehøgskole AS søknad nr 2 

 Det kan søkes om maks 200.000,- pr søker. 

 

 

Frøya Øyråd mener følgende tiltak oppfyller kriteriene fastsatt av formannskapet. 

Søkerene  er satt opp i prioritert rekkefølge og med tilrådd beløp:  

 

Søker Merknad Prioritet Beløp 

Froheim AS 
Prosjektet anses som viktig for å kunne sikre 

bosetting og utvikle arbeidsplasser i Froan. 
1 200000,- 

Runar Hansen 

Vil bidra til å etablere en arbeidsplass og sikre 

at ungdom bosetter seg i Mausund. Vil gi 

ringvirkninger på sikt. 

1 200000,- 

Øyrekka 

Folkehøgskole AS  

Øyrekka Folkehøgskole anses som et viktig 

tiltak for å berge bosetting i øyrekka. Det 

genererer tilflytting og mange arbeidsplasser.   

1 200000,- 

Mausund 

Feltstasjon Eider 

AS 

Et prosjekt som bidrar til å sikre og gi nye 

arbeidsplasser og gi ringvirkninger hos flere 

næringsaktører i øyrekka. 

4 200000,- 



Saknr: 106/17 

Frøya Tare 

Et prosjekt med mulighet til å sikre og skape 

fremtidige arbeidsplasser, men de kommer 

ikke innenfor kriteriene bortsett fra at  vi anser 

at delen med forprosjekt dyrkings-anlegg 

ligger innenfor kriteriene. De prioriteres derfor 

med denne andelen av kostnadne. 

5 36000,- 

Havna kafe Viktig for at bedriften kan sikre vekst i driften. 6 45552,- 

Sula Grendelag 

Anser prosjektet som viktig i forhold til 

turistnæringen generelt. Det vil generere en 

deltids arbeidsplass i sommersesongen.  

6 45552,- 

Øyrekka 

turistinformasjon 

Vil være med på å gi turistaktørene bedre syn-

lighet. 
6 45552,- 

Froan 

Forretningsdrift AS 

Vil være med på å sikre en arbeidsplass og 

muligheten for å skape en lærlingeplass. 
6 45552,- 

Sula Rorbuer 

Tiltaket synes ikke godt nok til å etablere og 

sikre arbeidsplasser på samme måte som de 

andre tiltakene. 

6 0,- 

Sum     1018208,- 

 

 

Vurdering: 

Rådmann har hatt en gjennomgang av søknadene og Frøya Øyråd sin prioritering og fordeling. 

Det er mange søknader med gode prosjekt og tiltak som kan være med på å gi øyrekken et løft 

i forhold til å sikre bosetting og arbeidsplasser. Det er også en del prosjekter som vil kunne 

være med på å skape nye arbeidsplasser. 

 

Frøya Øyråd har gitt en god vurdering av de søknadene som er kommet inn, men  Rådmann-

ens innstilling vil fravike denne på to søknader og gi en kommentar i forhold til den 

vurderingen de har gitt på et annet. Avviket gjelder Frøya Tare og kommentarene gjelder Sula 

Rorbuer AS og  Øyrekka Turistinformasjon.  I forhold til den prioriterte rekkefølgen og 

hvordan beløpene skal fordeles følger Rådmannen Frøya Øyråd`s innstilling. For øvrig vises det 

til vedlagte søknader for nærmere beskrivelse av hvert enkelt prosjekt. 

 

Rådmannens anbefaling til fordeling av fondsmidler til øyrekken: 

Søker Beløp 

Froheim AS 

Rådmannen har ingen bemerkning til Frøya Øyråds vurdering av søknaden.  
200000,- 

Runar Hansen 

Rådmannen har ingen bemerkning til Frøya Øyråds vurdering av søknaden. 

Rådmannen synes det er særdeles viktig å være med på å støtte opp om ungdom 

som ønsker å etablere sin egen arbeidsplass i øyrekken. Dette kan gi 

ringvirkninger utover denne ene arbeidsplassen blant annet med tanke på å få 

barnefamilier til øyrekka, vilkårene for lokale fiskemottak etc. 

200000,- 



Saknr: 106/17 

Øyrekka Folkehøgskole AS nr 1 

Rådmannen har ingen bemerkning til Frøya Øyråds vurdering av søknaden. 

Dette er en sak som vil ha store ringvirkninger for Mausund, men også for de 

andre øyene i øyrekken, både med tanke på bosetting og arbeidsplasser. 

200000,- 

Mausund Feltstasjon Eider AS 

Rådmannen har ingen bemerkning til Frøya Øyråds vurdering av søknaden. 

Dette er en bedrift som gjennom sitt arbeide bidrar ikke bare til egne arbeids-

plasser men også gir ringvirkninger for andre aktører i øyrekken. 

200000,- 

Frøya Tare 

Rådmannen er enig med Frøya Øyråd i at forprosjektet dyrkningsanlegg er inn-

enfor kriteriene – men ikke i at det gis tilskudd til lønn/drift som er satt opp i 

søknaden. Det tilrådes derfor at det ikke gis tilsudd til Frøya Tare. 

0,- 

Havna kafe 

Rådmannen har ingen bemerkning til Frøya Øyråds vurdering av søknaden. Til- 

taket vil være med på å gi muligheter for vekst og dermed sikre og skape nye 

arbeidsplasser. 

54552,- 

Sula Grendelag 

Rådmannen har ingen bemerkning til Frøya Øyråds vurdering av søknaden. Det 

vil være med på å skape arbeidsplasser i Sula. I tillegg kan man vurdere om 

tiltaket legger til rette for turistnæringen for øvrig på Sula og på det viset er de 

med på å bidra til å skape/sikre arbeidsplasser.  

54552,- 

Øyrekka Turistinformasjon 

Rådmannen bemerker at Øyrekka Turistinformasjon ikke skaper eller sikrer egne 

arbeidsplasser. Det man bør vurdere er om de bidrar til sikring eller etablering av 

arbeidsplasser hos andre aktører i øyrekken og på denne måten kommer inn 

under kriteriene. 

54552,- 

Froan Forretningsdrift AS 

Rådmannen har ingen bemerkning til Frøya Øyråds vurdering av søknaden. 
54552,- 

Sula Rorbuer 

Rådmannen vurderer tiltaket innenfor kriteriene og at man da bør vurdere om 

det også ytes tilskudd her. Rådmannen er imidliertid enig med Frøya Øyråd i at 

dette tiltaket ikke på samme måte vil være med å bidra til eller sikre 

arbeidsplasser og velger å følge Frøya Øyråds anbefaling. 

0,- 

Sauøy Velforening 

Rådmannen har ingen bemerkning til Frøya Øyråds vurdering av søknaden. 
0,- 

Sula Opplevelse og utvikling 

Rådmannen har ingen bemerkning til Frøya Øyråds vurdering av søknaden. 

Rådmannen er av den mening at det er mange av de prosjektene som er nevnt i 

søknaden som kan være gode i forhold til å etabler nye arbeidsplasser. Det burde 

kanskje ha vært valgt ut noen få som har vært jobbet litt mer med før man søkte. 

0,- 

Øyrekka Folkehøgskole AS søknad nr 2. 

Det er kommet inn to søknader fra Øyrekka Folkehøgskole AS, og støtte gis 

kun til en søknad pr søker -  denne er derfor ikke med i betraktningen. 

0,- 

Sum 1018208,- 

Ny saldo på den konto som blir belastet: kr 0,- 
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/ Kommunestyret  

 

STØNADSLÅNEORDNING FOR FISKEFARTØY  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune stiller økonomisk garanti v/simpel kausjon til kjøp av fiskebåt 

uten kvote for ungdom som ønsker å etablere seg som fisker i Frøya kommune. 

Garantien skal stimulere til opprettholdelse/fornying av fiskeflåten i Frøya. 

  

2. Garantien gis til styrking av egenkapitalen i forbindelse med bygging av nye 

fartøy, kjøp av gode, brukte fartøy og kjøp/ombygging av brukte fartøy dog ikke 

kjøp av kvoter/ fiskerettigheter. 

 

3. Andre finansieringsordninger skal nyttes så fremt det er mulig. 

4. Garanti kan stilles for opp til 25 % når man på egenhånd ikke kan stille den 

egenkapital banken krever, dog begrenset opp til kr 500.000,-.  

5. Garanti kan stilles ved oppstart av selskap når aksjonærene for øvrig fyller satte 

kriterier. Da gis det 1 garanti for selskapet. 

6. Ved vedtak om garantistillelse og garantiavtale/-erklæring skal alltid garantiens 

varighet angis. Den kan ikke overstige investeringens levetid og ikke mer enn 10 

år. 

7. Garantiperioden kan ikke strekke seg utover 2 år fra forfall for fordringen mot 

hoved-debitor. 

8. Det er ikke anledning til å stille flere mindre garantier for samme formål og 

samme hoveddebitor for at hver enkelt garanti skal komme under grensen på kr 

500.000,-. 

9. Søkeren må ha evne til å betjene garantiet som det gis garanti for over tid og 

fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. 

10. Forutsetninger: planer og budsjetter skal være realistiske. 
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11. Kriterier for søknad om garanti:  

 Søker må være registrert bosatt i Frøya kommune og vært registrert bosatt 

de to siste år. 

 Fartøyet må være registrert/registreres i merkeregisteret og som hovedregel 

ha en største lengde under 11 meter. 

 Eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. 

 Fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei.  

 Søker må være under 40 år 

 Søker må ha fagbrev, dette kan kompenseres av lærlingetid eller 5 års 

fartstid. Søkerne prioriteres i følgende rekkefølge: Fagbrev, lærlingetid, 5 års 

fartstid. 

 

12. Søkerne har vanlig klagerett i medhold av forvaltningsloven. Klager skal være 

skrift-lige. Klagenemnda i kommunen er klageorgan. 

13.  Søknader skal være skriftlige og angi søknadsbeløp og hva midlene skal brukes 

til.  

14. Søker må gi nødvendige opplysninger for behandlingen, f. eks. ligningspapir for 

siste tre år, finansieringsplan, budsjetter mm. Skatteattest skal følge med 

søknaden.  

15. Rådmann skal avgi uttalelse og prioritere søknadene før behandling i fonsdsstyret 

formannskapet godkjenner søknadene.  

16.  Det skal vurderes om investeringen kan bli lønnsom og om den er 

driftsøkonomisk forsvarlig. 

17. Kommunen kan har garantier mor maks kr 5.000.000,- til enhver tid. 

18. Eventuelle mislighold dekkes av disposisjonsfondet. 

 

   

Saksopplysninger:   

Fiskeri har vært en viktig næringsvei i Frøya i uminnelige tider. Det har vært både heltidsfiskere 

og fiske i kombinasjon med andre næringer. Antallet fiskere går stadig nedover, og snittalderen 

på fiskerne har etter hvert blitt nokså høy. Dette fører i sin tur til at våre lokale fiskemottak har 

lavere leveranser. Skal disse bestå i fremtiden er det helt avgjørende at kvantumet som føres i 

land er av et omfang som sikrer lønnsomhet.  

Det er i dag registrert 92 personer med fiske som hovednæring og 36 med fiske som 

tilleggsnæring i Frøya, og vi er fortsatt Sør-Trøndelags viktigste fiskerikommune med 102 

registrert fiskefartøy. Antallet har holdt seg ganske stabilt de siste årene, men pilen peker 

nedover og det er etterspurt ordninger som kan gjøre det enklere for ungdom å etablere seg 

som fisker.  

Kommunen v/Rågdiver næring Hjørdis Årvik Smalø har, sammen med Trond Harald Iversen i 

Frøya Fiskerlag, Torill Pettersen i Frøya Næringsforum og Bjørg Rabben i Sparebank 1 sett på 

hvilke muligheter vi som kommune og banker har for å kunne gi ungdom muligheten til å 

styrke de åpne fiskeriene som rekrutteringsarena, eller gjøre det enklere å kjøpe fartøy for drift 

uten et sikkert kvotegrunnlag. 
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Enhver etablering som fartøyeier i fiskeriene forutsetter et visst næringsgrunnlag, og det er to 

elementer som i alle tilfeller må være på plass for å kunne etablere seg som fisker med eget fartøy.  

1. Man må ha et fartøy med redskap og bruk til å drive fiske med.  

2. Man må ha et fangstgrunnlag som er tilstrekkelig til å betjene utgiftene som følger med 

driften av fartøyet, og samtidig kaster av seg tilstrekkelig kompensasjon til arbeid og kapital. 

Kostnaden knyttet til en slik anskaffelse varierer etter båtstørrelse, hvorvidt man kjøper et 

nytt eller et brukt fartøy, og fartøyets tilstand.  

Etablering basert på deltakeradgang 

Fartøyet alene er ikke tilstrekkelig dersom det skal fiskes innenfor adgangsregulerte fiskerier. Da er 

det i tillegg nødvendig å ha en deltakeradgang. Adgangsbegrensnngene har høynet den økonomiske 

terkelen for å etablere seg med eget fartøy og et sikret driftsgrunnlag. Disse er knyttet opp til de 

fartøyene som allerede er inne i de lukkede fiskeriene, og kan således ikke omsettes fritt. Det reelle 

alternativet er altså å kjøpe et fartøy for fortsatt drift, og kostnaden vil bestemmes av hvilke 

inntektsmuligheter deltakeradgangen gir samt tilbudet av fartøy med deltakeradgang.  

Som et estimat kan man si at ved kjøp av et fartøy med deltakeradgang vil investeringen ligge på 

minimum 5.000.000,-, og da vil mulighetene for en ung etablerer til å betjene lån bli vanskelig å 

håndtere de første årene.  

Etablering basert på åpne fiskerier  

Det finnes mulighet å fiske på flere fiskeslag uten deltakeradgang i lukket gruppe. Noe av dette 

fisket er forbeholdt fartøy under en viss fysisk størrelse.  De åpne fiskeriene er ikke regulert med 

faste fartøykvoter men maksimalkvoter, og dermed vil det samlede fisket i disse gruppene påvirke 

den enkeltes fangstmuligheter og gi en større usikkerhet enn fisket i de adgangsregulerte gruppene. 

 

Det er også anledning til å fiske på fiskeslag hvor det verken er adgangs- eller kvoteregulering 

(lange, brosme, taskekrabbe m.fl.). Disse fiskeriene kan være mindre attraktive fra et økonomisk 

ståsted som følge av liten tilgjengelighet eller lav etterspørsel. Det er imidlertid en rekke eksempler 

på at det ligger et godt inntjeningspotensial i noen av de åpne fiskeriene, og dette påpeker også fra 

fiskere i Frøya. Fartøy som har adgang til å delta i fisket etter torsk i åpen gruppe kan fiske hyse og 

sei uten begrensning i kvoten. Det er adgang til å ha inntil 10 prosent bifangst av torsk ved landing i 

fisket etter andre arter.  

 

Mot denne bakgrunn er det ikke urimelig å peke på uregulerte fiskerier og åpne grupper, som en 

naturlig rekrutteringsarena hvor det er mulig å etablere seg med eget fartøy. Den økonomiske 

risikoen vil imidlertid være relativt høy, og for å lykkes som nyetablert fisker kreves dyktighet, 

motivasjon og en betydelig arbeidsinnsats. Kostnadene knyttet til anskaffelse av selve fartøyet er 

høye, og kravene til egenkapital er kanskje den største barrieren mot nyetableringer i uregulerte og 

åpne fiskerier. Samtidig er det slik at kvotegrunnlaget i uregulerte og åpne fiskerier ikke gir den 

stabilitet og forutsigbarhet fartøyeier ønsker, og finansieringsinstitusjonene krever. I 

rekrutteringssammenheng er det likevel viktig å peke på at det faktisk foreligger muligheter i disse 

fiskeriene, og at slikt fiske kan svare seg økonomisk. 

 

 

 

 

 

Vurdering: 
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Den lokale flåten i Frøya er avhengig av mottaksstasjoner i nærheten av Frøya da de er 

forholdsvis lite mobile, og samtidig er mottaksstasjonene også avhengig av fiskeren som 

leverer råvarer. Både SeaShell, HitraMat og Froan Forretningsdrift er avhengig av dette for å 

overleve. Samtidig er Sørburøy også avhengig av arbeidsplassene fiskemottaket gir for å kunne 

overleve som samfunn.  

Fiskeryrket byr på store muligheter, både i form av gode inntektsmuligheter og en spennende 

arbeidshverdag. Utfordringen for ungdom som ønsker seg inn i fiske er at å skulle investere 

båt, bruk og kvoter er en stor investering som gir stort egenkapitalkrav fra banker og 

Innovasjon Norge.  

Skal du kjøpe en båt med kvoter vil investeringen minimum være på ca 5.000.000,-, noe som 

gir et egenkapitalkrav på ca 1.000.000,- og dette er det selvfølgelig vanskelig for en ungdom å 

kunne innfri og de blir derfor avhengig av for eksempel foreldre som kan stille 

garantier/kausjonere i tillegg til at det må være sannsynlig at personen både har personlige 

egenskaper, noen egne midler og tilgang til egnede driftsmidler for å lykkes med det planlagte 

prosjektet.  

Når Innovasjon Norge og banker behandler søknader om lån som skal gis på kommersielle vilkår, 

stilles det relativt strenge krav til sikkerhet og betjeningsevne. Selv om finansinstitusjoner ikke kan 

ta pant i fisketillatelser, anses disse likevel som en viktig del av den verdivurdering som blir foretatt. 

Dette skyldes for det første at fisketillatelsene er avgjørende for hvilke inntekter søker kan forvente, 

og for det andre at fartøyet senere kan selges for fortsatt drift.  

 

I de tilfeller hvor driftsgrunnlaget kun baserer seg på fiske i åpne fiskerier, må søker påregne en 

høyere egenkapitalandel eller få hånd om et rimelig fartøy. Søknader blir ofte avslått på grunnlag av 

at det tilgjengelige driftsgrunnlaget er for dårlig til både å kunne forsvare investeringene og gi en 

inntekt som søker kan leve av. Manglende egenkapital er også et vanlig problem og er dermed en 

sentral utfordring for fiskere som ønsker å etablere seg med eget fartøy. 

Det er i dag ingen særlige støtteordninger for personer som vil etablere seg innenfor 

fiskerinæringen. På lik linje med andre etablerere må det søkes om kommersielle lån fra Innovasjon 

Norge (IN) eller private banker. Det stilles samme krav til søkere som ønsker å etablere seg som 

fartøyeiere, som til søkere innenfor andre bransjer. Vi har derfor sett på hvilke muligheter vi som 

kommune og banker har for å kunne gi ungdom muligheten til å styrke de åpne fiskeriene som 

rekrutteringsarena, eller gjøre det enklere å kjøpe fartøy for drift uten et sikkert kvotegrunnlag. 

Slik vi ser det er de uregulerte og åpne fiskeriene en tilstrekkelig rekrutteringsarena hvor unge, 

nyetablerte fartøyeiere kan bygge opp erfaring og eventuelt egenkapital for senere å ta steget over i 

adgangsbegrensede fiskerier.  

 

Det er også enighet om at hvis man som kommune skal kunne hjelpe flest mulig til å komme 

seg inn i fiskerinæringen er  det naturlig mest realistisk at man begynner med båt uten kvote. 

Bakgrunnen for dette er at man da har mulighet for å finne ut om dette er noe man har lyst til å 

drive med og får muligheten til å opparbeide seg egenkapital og erfaring for å ekspandere 

videre. Jobbe seg oppover ved å være målrettet i forhold til arbeid og sparing.  

 

I noen kommuner har man valgt å gi etableringslån til unge fiskere. Dette er ofte steder der de 

naturgitte forholdene er bedre, blant annet ved at fisken gyter i nærområdene og muligheten til 

å betjene større lån er mer tilstede. Dette krever at kommunen setter av et fond på et gitt antall 

millioner. Selv om det er mindre fisk i våre områder (samme mengde fisk gyter ikke her) er det 

«liv laga» for fiskere i gruppe 2 (de uten kvoter) innenfor taskekrabbe, kreps og torsk blant 
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annet til å betjene lån på rundt 2.000.000,-. Dette vil være med på å sikre flere arbeidsplasser 

og gi verdiskapning i egen kommune.  

 

I andre kommuner har kommunen gått inn i selskaper som har som formål å hjelpe unge fiskere 

inn i fiskeriene. Dette er en ordning som ikke er ønsket her. Den er derfor ikke nærmere 

omtalt. 

 

I dag kan man kjøpe en båt uten kvoter til under 2.000.000,-. Vi har sett eksempler der 

ungdom har kjøpt båter for dette,- og som nå bygger opp sin egen arbeidsplass stein for stein – 

slik man gjør i andre næringer.  I stedet for at kommunen går inn med lån som toppfinansiering 

har vi sett på muligheten for at kommunen gir garanti til den banken som evt går inn og 

finansierer nyetablereren. En garanti på topplånet, men med en øvre grense på ca 20-25 % av 

2.000.000,- pr etablerer. Dette er en ordning som også Tor Espnes ved Hemne Sparebank 

pekte på under paneldebattet ved siste Fiskerikonferansen på Frøya. De ønsket flere å dele 

risikoen med, og dette var en måte denne risikoen kunne deles på.    

  

Dette gir oss mulighet til å hjelpe flere da vi ikke trenger å sette av penger i budsjettet til 

garantier evt at avsatt beløp til garanti ikke trenger å være lik det som det gis garanti for. Det 

er  banken foretar kreditvurdering og håndterer søkerprosessen, mens kommunen foretar en 

vurdering av risikoen for den andelen det søkes om garanti for. Frøya kommune bør kunne gi  

garanti opp mot 25 % ,  maksimum kr 500.000,-  på 15 år. Banken administrerer garantiet.  

 

Hva slags garanti skal man velge? Det er to former for kausjon som kan gis, selv-

skyldnerkausjon og simpel kausjon.  Der det foreligger en selvskyldnerkausjon vil banken 

kunne gå på kausjonisten med en gang et forsøk på å få betaling hos hovedskyldneren ikke 

fører frem, uavhengig av om vedkommende rent faktisk kan betale. Det kan således sies at 

kausjonisten garanterer både for debitors betalingsevne og betalingsvilje. Ved simpel kausjon 

er det derimot bare betalingsevnen det garanteres for. Her må banken før han kan gå på 

kausjonisten gjennomføre visse tiltak for å få hoveddebitor til å betale, slik at det er på det rene 

at han ikke er i stand til å gjøre opp for seg. Om det foreligger en selvskyldnerkausjon eller 

simpel kausjon vil måtte avgjøres ved en tolking av avtalen mellom partene Om ikke annet er 

avtalt, foreligger det presumsjon for simpel kausjon. Rådmannen anbefaler at det stilles simpel 

kausjon. 

 

Ved en slik garantiordning bør man ha klare kriterier til de som innvilges garanti. Det fore-slås 

følgende kriterier:  

 

 Søker må være registrert bosatt i Frøya kommune og vært registrert bosatt  de to siste  år. 

 Fartøyet må være registrert i merkeregisteret og som hovedregel ha en største lengde under 

11 meter. 

 Eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. 

 Fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei.  

 Søker må være under 40 år 

 Søker må ha fagbrev, dette kan kompenseres av lærlingetid eller 5 års fartstid. Søkerne 

prioriteres i følgende rekkefølge: Fagbrev, lærlingetid, 5 års fartstid. 

 

Kommunen tar en vurdering av risikoen og setter av for eksempel kr 1.500.000,- til evt 

garantinnfrielse, i stedet for at man setter av det samme beløpet til utlån med mulighet for å 

hjelpe færre, men samtidig har den samme risikoen for å tape penger – i tillegg til 
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administrasjon og oppfølging av ordningen. Det er også en mulighet å sette av et større beløp 

til utlån, men da binder kommunen opp mye midler som sannsynligvis finansieres gjennom lån 

med de kostnader det fordrer. Det er også en mulighet å ikke sette av noe til garantinnfrielse, 

men ta det hvis det skulle dukke opp saker der man må innfri en garanti. 

 

Rådmann anbefaler at man vedtar en garantiordning med simpelkausjon der man kan garantere 

for inntil kr 500.000,-  for hver søker. Ved eventuelt misligholdt dekkes garantien av 

disposisjonsfondet. Det anbefales også at vi har en øvre grense på garantier på kr 5.000.000,- 

til enhver tid. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplansens samfunnsdel:  

Frøya har et mangfoldig næringsliv   

 Utnytte Frøya sine naturgitte forhold 

 Gi gode rammevilkår for næringslivet. 

 Være ledende på å videreutvikle og satse på eksisterende nye næringer. 

 

Strategisk næringsplan:  

Vi skal jobbe for å utnytte Frøyas fortrinn 

 Frøya ønsker å fortsatt legge til rette for at fiskeri har rom for å vokse og utvikle seg. 
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FIBER BREMNESTUA - NORDSKAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune ser positivt på  prosjektet med å få ført fiberkabel fra 

Bremnestua til Nordskaget under forutsetning at den føres helt frem til sentralen 

på Nordskaget. 

 

2. Frøya kommune setter av kr 150.000,- i investeringsbudsjettet  for 2018 til 

gjennomføring av prosjektet. 

 

3. Frøya kommune ser positivt på etablering av en basestasjon på Nordskag.  

 

4. Frøya kommune setter av kr 600.000,- i investeringsbudsjettet for 2018 til 

etablering av basestasjon på Nordskaget. 

 

5. Blir kommunens andel høyere enn kr 600.000,- vurderes prosjektet på nytt.  

 

 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune jobber for å få til god bredbånds- og mobildekning i hele kommunen.  Sør 

Trøndelag fylkeskommune har vurdert Frøya kommune som aktuell for utbygging av 

mobildekning, med oppstart av prosjektet i Q2 2017. Selve prosjektet er bygging av en 

basestasjon (hytte og mast) på Nordskag, både mast og hytte vil Frøya kommune stå som eier 

av slik at den kan benyttes av flere tilbydere.  

 

Basestasjonen har en budsjettkostnad på 2,3 mill, hvorav 800 000 dekkes av operatør/ netteier. 

Resterende blir et spleiselag mellom kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen (500’ x 3). 

Dette skal gå til hytte og mast (750’) og strøm (750’). Strøm er makspris. Trolig blir beløpet 

lavere. Blir strøm dyrere, vil tiltaket bli vurdert på nytt fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. 

Kommunens egenandel i dette vil bli fakturert i 2018.   

 

En basestasjon  i området vil gi bedre mobildekning i Nordskagområdet, og forhåpentligvis 

også for de som bor på Sula og Bogøyvær – selv om dette er noe usikkert. Rådmannen har 
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bekreftet at Frøya kommune ønsker å være med på prosjektet, bekreftelsen gjelder deltagelse i 

forprosjektet som skal få de faktiske kostnadene på bordet. En endelig bekreftelse på 

deltagelse trenger Sør-Trøndelag fylkeskommune så snart kostnadene er på plass.   

 

Rådmannen hadde et håp om å få oversikt over kostnadene før sommerferien 2017 slik at man 

kunne få en politisk behandling av prosjektet før sommerferien 2017 for å unngå forsinkelser. 

Dette har ikke vært mulig å få til, da vi har noen avklaringer i forhold til kostnader for strøm 

(Trønder Energi) og en av grunneier før alle kostnadene er på bordet. De vil trolig ikke avvike 

mye fra det som er nevnt over, men som sagt – pr i dag ikke eksakt kjent. 

 

I tillegg til mobildekningen er det også kjent at bredbåndsdekningen ikke er god på denne siden 

av Frøya. Frya kommune har selv en skole som til tider har utfordringer med dette. Det er et 

ønske om å få fiber helt frem til skolen for å skape en bedre skolehverdag blant annet med 

tanke på bruk av elev pc. Dette gjelder også det private markedet, i dag er skolebarn/ungdom  

er avhengig av nett i dag for å kunne gjøre lekser, bruke læringsplattformer etc. 

 

I tillegg blir skolen brukt i forbindelse med valg, og da er det viktig å ha et nett som er 

driftssikkert.  

 

Rådmannen ble kontaktet av Salmar AS vedrørende deres ønske om å få fiber frem til 

Nordskaget. De ønsket at kommunen sammen med Salmar AS og Telenor kunne spleise på å 

få lagt fiber i sjøen fra Bremnestua til Nordskaget. En slik fremføring av fiber vil koste 

950.000,- der Telenor tar kr 200.000,- av kostnadene. (Fiber-dekning kan forstås  som en 

høyhastighets tilkobling til telenettet som tillater rask surfing på internett, IP-telefoni og 

sanntids overføring av lyd og bilder (web-radio og web-TV)). 

 

Bakgrunnen for dette er at Salmar AS har behov for stabilt nett for å kunne drifte fabrikken og 

anlegg rundt omkring. De er også avhengig av å ha redunans – slik at om en kanal inn stopper 

opp så har man mulighet til å fortsette drift ved at annen linje gir det de har behov for. Salmar 

har pr i dag fiber via link – og denne gir langt fra den effekten som bedriften har behov for.  

Det er også mye driftsstopp pga av vedlikehold i master på Fillan.  

 

Rådmannen kontaktet Sør-Trøndelag Fylkeskommune for å høre om de hadde noe å bidra med 

i forhold til dette. Fylkeskommunen er villige til å gå inn med kr 150.000,- under forutsetning 

av at Frøya kommune bidrar med samme beløp. 

 

For Frøya kommune vil en fiber gi mulighet for fiberløsning til de som er bosatt i området via 

kobbernettet som allerede eksisterer. Det vil også være mulig å får fiberen opp til basestasjonen 

når denne blir satt opp med de muligheter eet gir for både telefoni og fiberdekning i området.  

 

Å få på plass god infrastruktur på området mobil/bredbånd er viktig i forhold til kommunens 

egne behov, men også for næringsliv og private aktører. Vi har nå en mulighet til å få til dette i 

området Nordskag ved å være med på et spleiselag.  

 

Telenor vil legge fiber frem til sentralen på Nordskaget. Dette gir kommunen mulighet til å gi 

fiberløsning til skolen, samt at Telenor eller andre leverandører har mulighet for å tilby fiber inn 

til husstandene i området via allerede eksisterende kobbernett. Ved etablering av evtuelle nye 

boligfelt har man mulighet til å få fiber frem til hvert hus.  Nordskag er et område i vekst, og 

det er viktig å legge til rette for dette. Det har vi mulighet til via dette prosjektet.  
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Fordeling av kostnader 

Telenor Kr 200 000,- 

Salmar AS Kr 450 000,- 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Kr 150 000,- 

Frøya kommune Kr 150 000,- 

Sum Kr 950 000,- 

 

Rådmannen anbefaler at Frøya kommune er med på å spleise på å få lagt en sjøkabel med fiber 

til sentralen på Nordskaget. 

 

Rådmannen ber også om at det settes av penger i investeringsbudsjettet til basestasjonen selv 

om ikke alle kostnadene er på bordet pr i dag. Kostnaden er pr i dag estimert til kr 500.000,-. 

Det foreslås å sette av kr 100.000,- mer enn det som er estimert kostnad for å unngå ny 

politisk behandling hvis kr 500.000,- overskrides. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommuneplan samfunnsdel  

Strategisk næringsplan 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Avsetning i Investeringsbudsjettet for 2018 kr 750.000,- 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 
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BUDSJETTRUNDSKRIVET FOR 2018  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar «Budsjettrundskrivet for 2018» til orientering. 

 

Vedlegg: 

 
Budsjettrundskrivet for 2018 – Vil bli ettersendt 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Innholdet i budsjettrundskrivet, skal legges til grunn for rådmannens arbeid med årsbudsjettet 

2018 og økonomiplan 2019 – 2021. Dette betyr at også virksomhetenes budsjettarbeid-/forslag 

må være i samsvar med dette grunnlaget 

 

I dokumentet legges regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017 og 

kommuneproposisjonen 2018 til grunn og de momenter som er kommet i tillegget i løpet av 

2017. 
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TERTIALRAPPORT, 1. TERTIAL 2017  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tertialrapport for 1.terital 2017 tas til orientering 

 

Vedlegg: 

 
Tertialrapport, 1.tertial 2017 

Avkastningsrapport Grieg Investor 

 

 

Saksopplysninger:   

Tertialrapporten for 1.termin 2017 viser et positivt resultat på 5,5 millioner kroner i forhold til 

budsjettet. 

 

Sykefraværet for 1.tertial 2017 er på 9,4% for Frøya kommune. 

 

Vurdering: 

Rådmannen har spurt alle virksomhetene om virksomheten forventer å holde budsjettet i 2017, 

og bedt dem kommentere vesentlige avvik i sine regnskap. 

 

Totalt har Frøya kommune et stort mindreforbruk på 5,5 millioner i h.h.t. budsjettet. Dette 

skyldes i hovedsak litt større skatteinngang enn forventet på 3,8 millioner og merinntekt på 

rammeområdet rådmann som tidlig innsats som pr 1.terial ikke er fordelt på virksomhetene. 

 

De øvrige virksomhetene har sine individuelle utfordringer, men kort nevnt så er 

rammeområdet rådmann og helse innenfor sine rammer.  Teknisk, oppvekst og kultur og 

næring har et merforbruk på rammenivået. 
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PROSJEKTLEDER MORGENDAGENS OMSORG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune inngår kontraktsforhandlinger med Rambøll AS for prosjektledelse i 

«Morgendagens omsorg». 

Dette finansieres fra investeringsfondet som er avsatt til «Morgendagens omsorg». 

 

 

Vedlegg: 

 

Konkurransegrunnlag – Prosjektledelse for «Morgendagens omsorg» i Frøya kommune 

 

Saksopplysninger:  

  

Frøya kommune lyste ut konkurransen i Doffin.no med frist 16.05.16. Det kom inn 4 tilbydere; 

XPRO AS, Prosjekt Utvikling AS, Rambøll AS og WSP AS. 

I konkurransegrunnlaget beskriver Frøya kommune at pris skal vektes 40% og erfaring skal 

vektes 60% for å vinne konkurransen. 

 

Vurdering: 

 

Pris 

Ut ifra timeanslaget som Frøya kommune kom frem til var det XPRO AS som kom best ut, og 

ut ifra scoringen som ble nevnt i anbudsdokumentet kommer XPRO AS ut med 10 poeng av 

10 mulige.  

Vekting Xpro AS Prosjektutvikling 

AS 

Rambøll AS WSP AS 

Poeng 10 8,38 8,30 7,72 

40% pris 4 3,35 3,32 3,09 

  

Pris skal vekte 40% i henhold til anbudsdokumentet, og XPRO AS får derfor 4 poeng etter at 

vektingen er gjennomført, de andre tilbyderne får da mindre enn dette etter som de har levert et 

dyrere anbud. 
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Erfaring 

Frøya kommune sier videre i anbudsdokumentet at kompetanse og erfaring innen 

prosjektledelse skal vektes 60%. Etter å ha gjennomgått innkommende tilbud har Frøya 

kommune kommet frem til en vurdering på at Rambøll AS har levert det beste tilbudet og 

tildeles 10 poeng. Rambøll AS har en god beskrivelse av prosjektgjennomføringen og god 

kompetanse for bemanningen i prosjektet.  

WSP AS er mindre konkrete i sin beskrivelse av oppdraget og gjennomføringen, tildeles 9 

poeng. 

Prosjektutvikling AS har erfaring fra tilsvarende prosjekter, men trekkes fordi beskrevet 

personell har mindre erfaring fra denne type prosjekt. Tildeles 8 poeng.  

XPRO AS har manglende erfaring med helseutbygninger. XPRO AS trekkes også fordi 

beskrevet personell har mindre erfaring fra denne type prosjekt. XPRO AS tildeles derfor 5 

poeng. 

Vekting XPRO AS Prosjektutvikling 

AS 

Rambøll AS WSP AS 

Poeng 5 8 10 9 

60% Erfaring 3,75 4,8 6 5,40 

 

Total 

Etter skåring blir da tabellen slik. Tilbyder med mest poeng er vinner 

Vekting XPRO AS Prosjektutvikling 

AS 

Rambøll AS WSP AS 

40% Pris 4 3,35 3,32 3,09 

60% Erfaring 3,75 4,8 6 5,40 

Totalt 7,75 8,15 9,32 8,49 

 

Rådmannen anbefaler å inngå kontraktsforhandlinger med Rambøll AS. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Rådmannen hadde i konkurransegrunnlaget et timeanslag på 1250 timer, 40 turer til Frøya der 

ca. 20 turer var med overnatting. Rambøll AS sitt tilbud var på vår avtalepris gjennom Frøya 

kommunes rammeavtale med Rambøll AS på kr 980 pr time. Totalt var tilbudet pr kr 

1.365.000. 

 

Rådmannen anbefaler at midlene til prosjektledelse dekkes fra investeringsfondet som er avsatt 

til «Morgendagens omsorg». 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: Saldo på denne konto er pr 06.06.17 kr 

18.003.146 
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OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV 

NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar å utvide økonomisk ramme for reguleringsplanarbeidet til 2.300.000,-. 

 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.03.2017 sak 39/17 

 

Vedtak: 

1. Rådmann gis i oppdrag å starte utarbeidelse av reguleringplan og forprosjekt for utvidelse av 
industriområdet på Nordhammervika. Området er omtalt som område N1 og N2, og 
behandlet gjennom forslag til kommunedelplan for Sistranda 

2. Rådmann delegeres myndighet til å forhandle med grunneier/e for de aktuelle områdene, 
om grunnerverv. Rådmann gis myndighet til å forhandle pris for områdene innen gitte 
rammer fastsatt av formannskapet. Dette skal avklares i forkant gjennom egen sak til 
formannskapet, unntatt offentligheten. 

3. Utarbeidelse av plan og nødvendige grunnundersøkelser er estimert til å ha en 
kostnadsramme på inntil 1 mill. kr, som finansieres ved låneopptak. Endelig pristilbud 
innhentes og presenteres for godkjenning av formannskapet. 

 

Vedtatt med 12 mot 11 stemmer. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 29.03.17: 

 

Kristin Furunes Strømskag ba om vurdering av sin habilitetda hun er involvert som saksbehandler i 

kommunedelplanen. 

Kristin Furunes Strømskag ble enstemmig vurdert habil. 

Bjørnar Gisle Grytvik ba om vurdering av sin habilitet da han er saksbehandler i en sak om utbygging 

av VA-anlegg i området. 

Bjørnar Gisle Grytvik ble enstemmig vurdert habil. 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av V, H, Sp og Frp: 
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«Saken utsettes.» 

 

Falt med 10 mot 13 stemmer avgitt av V,H, Sp og Frp. 

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

 

«1. Rådmann gis i oppdrag å starte utarbeidelse av reguleringplan og forprosjekt for utvidelse av 

industriområdet på Nordhammervika. Området er omtalt som område N1 og behandlet gjennom forslag 

til kommunedelplan for Sistranda» 

 

Falt med 11 mot 12 stemmer avgitt av Heidi Taraldsen, Kristin R. Storø, Geir Egil Meland, Gunn 

Heidi Hallaren, Ann Kristin Kristoffersen, Sveinung Gundersen, Vida Zubaite Bekken, Helge Borgen, 

Torbjørn Måsøval, Ola Vie, Pål Terje Bekken og Berit Flåmo.  

 Rådmanns forslag: 

 

1. Rådmann gis i oppdrag å starte utarbeidelse av reguleringplan og forprosjekt for utvidelse av 

industriområdet på Nordhammervika. Området er omtalt som område N1 og N2, og behandlet gjennom 

forslag til kommunedelplan for Sistranda 

2. Rådmann delegeres myndighet til å forhandle med grunneier/e for de aktuelle områdene, om 

grunnerverv. Rådmann gis myndighet til å forhandle pris for områdene innen gitte rammer fastsatt av 

formannskapet. Dette skal avklares i forkant gjennom egen sak til formannskapet, unntatt offentligheten. 

3. Utarbeidelse av plan og nødvendige grunnundersøkelser er estimert til å ha en kostnadsramme 

på inntil 1 mill. kr, som finansieres ved låneopptak. Endelig pristilbud innhentes og presenteres for 

godkjenning av formannskapet. 

 

Vedtatt med 12 mot 11 stemmer avgitt av H, V, Sp, Frp og Arne Ervik. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.03.2017 sak 52/17 

 
Vedtak: 

 

1. Rådmann gis i oppdrag å starte utarbeidelse av reguleringplan og forprosjekt for utvidelse av 
industriområdet på Nordhammervika. Området er omtalt som område N1 og N2, og 
behandlet gjennom forslag til kommunedelplan for Sistranda 

2. Rådmann delegeres myndighet til å forhandle med grunneier/e for de aktuelle områdene, 
om grunnerverv. Rådmann gis myndighet til å forhandle pris for områdene innen gitte 
rammer fastsatt av formannskapet. Dette skal avklares i forkant gjennom egen sak til 
formannskapet, unntatt offentligheten. 

3. Utarbeidelse av plan og nødvendige grunnundersøkelser er estimert til å ha en 
kostnadsramme på inntil 1 mill. kr, som finansieres ved låneopptak. Endelig pristilbud 
innhentes og presenteres for godkjenning av formannskapet. 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

Kostnadsoverslag reguleringsplan med geoteknikk og forberedende tomteerverv 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   
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Kommunestyret vedtok i sak 39/17, «Oppstart av reguleringsplanarbeid for utvidelse av 

Nordhammervika industriområde», et tredelt vedtak, der punkt 3 har følgende ordlyd: 

 
«Utarbeidelse av plan og nødvendige grunnundersøkelser er estimert til å ha en kostnadsramme på 
inntil 1 mill. kr, som finansieres ved låneopptak. Endelig pristilbud innhentes og presenteres for 
godkjenning av formannskapet.» 

 

Arbeidet med reguleringsplanen har startet opp og det ble avholdt formelt oppstartsmøte for 

planarbeidet 7.6.2017. Prosjektet har ekstern prosjektledelse som ivaretas av prosjektutvikling 

Midt-Norge AS. Rambøll er rådgiver for planarbeidet og Dekar AS bistår ved eiendomserverv.  

 

Planarbeidet er nå i en fase med forprosjekt og rapport fra denne vil foreligge i uke 25. Målet 

med forprosjektet er å avklare massebalansen for utfylling av område benevnt som N1. 

 

Prosjektgruppen gjennomgikk kostnader for planarbeidet på oppstartsmøtet og har kommet 

frem til følgende budsjett for planarbeidet frem mot ferdig vedtatt reguleringsplan, inkludert 

kostander knyttet til kontakt mot grunneiere i forbindelse med tomteerverv. 

 

 
 

Vurdering: 

Nytt kostnadsestimat for reguleringsarbeidet for utvidelse av industriområdet ved 

Nordhammervika ligger 1.213.727,- over forrige estimat. Estimatene er direkte 

sammenlignbare da følgende er tatt inn som elementer i nytt estimat: 
- Forprosjekt for avklaring av massebalanse 
- Landskapsarkitekt skal visualisere områder for grøntareal, Sistiens plassering på N1 og 

utforming av N2. 
- Kostander knyttet til bistand ved tomteerverv (ikke kostnader for erverv) 
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Utover dette er økte kostnader knyttet opp mot mer avdekket behov for dialog med 

fylkesmannen i Sør-Trøndelag (Rambøll), høyere kostnad for geoteknikk og at ekstern 

prosjektleders oppgaver ikke har vært definert fullt ut. 

 

Tilrådning 

Rådmannen tilråder at økonomisk ramme for reguleringsplanarbeidet økes til 2.300.000,-. 
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OPPFØLGING VANNDIREKTIVET - PROSJEKTLEDELSE  

 
Hovedutvalg for drifts innstilling til formannskapet: 

 

Hovedutvalg for drift støtter at det utlyses en 100 % prosjektstilling over 3 år som har 

følgende deling: 

 

 

 

    Kommune 

 

Hovedutvalg for drift vedtar at 50% av prosjektlederstillingen finansieres over VAR 

området for Frøya kommune 

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 06.06.2017 sak 36/17 

 

Vedtak: 

Hovedutvalg for drift støtter at det utlyses en 100 % prosjektstilling over 3 år som har følgende 

deling: 

 

 50 % prosjektleder Søndre Fosen vannområde, dekket av deltakerkommunene 

 50 % prosjektleder sanering spredt avløp i Frøya kommune, dekket av Frøya kommune 

 

Hovedutvalg for drift vedtar at 50% av prosjektlederstillingen finansieres over VAR området for 

Frøya kommune  

 
Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalg for drift støtter at det utlyses en 100 % prosjektstilling over 3 år som har følgende 

deling: 

 

 50 % prosjektleder Søndre Fosen vannområde, dekket av deltakerkommunene 

 50 % prosjektleder sanering spredt avløp i Frøya kommune, dekket av Frøya kommune 
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Hovedutvalg for drift vedtar at 50% av prosjektlederstillingen finansieres over VAR området for 

Frøya kommune  

 

 

Vedlegg: 

 

1. Prosjektplan Interkommunalt samarbeid for vannområdearbeid 2016- 2020 

2. Forslag til stillingsutlysning 

 

Saksopplysninger:   

EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000, implementert i norsk rett fra 1. januar 2007 

ved forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) krever at tilstanden i overflatevann 

(kystvann, brakkvann og ferskvann) og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og 

gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene minst skal ha god økologisk og god kjemisk 

tilstand innen utgangen av 2021. 

Det skal utarbeides sektorovergripende regionale vannforvaltningsplaner som setter konkrete 

miljømål for alt vann. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag ble vedtatt i Nord- 

og Sør-Trøndelag Fylkesting i desember 2015. Planen omfatter alle sektorer med myndighet som 

berører vann. Regional vannforvaltningsplan setter ambisiøse miljømål for vannforekomstene i 

Søndre Fosen vannområde, og krever at berørte sektorer følger opp med miljøforbedrende tiltak i 

mange vannforekomster. Gjennomføringsfasen er fram til og med 2018, og miljømålet skal være 

oppnådd innen utgangen av planperioden i 2021. 

 

Frøya kommune har gjennom vedtak i kommunestyret, sak 75/16, forpliktet seg til et samarbeid 

med Søndre Fosen vannområde om et prosjekt der en tiltaksanalyse peker på fire viktige 

påvirkninger på vann innen vannområdet 

- Påvirkning av havbruk  

- Spredte avløp  

- Sperringer i vassdrag  

- Avrenning fra landbruk  

Av totalt 439 overflatevann-forekomster står 225 i risiko for ikke å oppnå god økologisk tilstand 

innen 2021.  

 

Frøya kommune ønsker å være en pådriver for det arbeidet som skal utføres frem mot 2021 i 

Søndre Fosen vannområde og har tatt initiativ til å tilsette 50 % prosjektleder (PL) (fullfinansiert i 

prosjektet) med kontorplass i Frøya kommune, teknisk avdeling. Arbeidsoppgavene for PL vil være 

direkte knyttet til gjennomføring av prosjektet som er nærmere beskrevet i «Prosjektplan 

Interkommunalt samarbeid for vannområdearbeid 2016- 2020». 

Frøya kommune har et stort antall utslippspunkt definert som «avløp i spredt bebyggelse». Denne 

type avløp kan enten være nyere avløp, som følger gjeldende krav, eller det er avløp av eldre 

karakter som ikke tilfredsstiller dagens krav eller standarder. Det finnes i dag ingen god oversikt 

over de forskjellige avløpsanleggene og for å kunne starte arbeidet for å nå de mål som er satt 

gjennom vanndirektivet, mot 2021, så er det nødvendig med følgende tiltak: 

- Kartlegge avløp fra spredt bebyggelse 

- Sette en teknisk standard for rensing av spredt avløp 

- Vurdere hvilke avløp som kan knyttes til kommunalt anlegg 

- Vurdere pålegg om endring av avløpsanlegg 
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o Opprettelse private nett 

o Tilknytning til kommunale nett 

- Gjennomgå og endre rutiner ved saksbehandling knyttet til tillatelser for avløp i spredt 

bebyggelse 

 

Dette er kommunale oppgaver som det ikke vil være mulig å legge til PL for Søndre Fosen 

vannområde, da det ikke er en del av prosjektet, og heller ikke være mulig å håndtere for 5 

kommuner.  

 

Rådmann foreslår derfor at det utlyses en 100 % stilling som har følgende deling: 

- 50 % prosjektleder Søndre Fosen vannområde 

- 50 % prosjektleder sanering spredt avløp Frøya kommune 

 

Organisering: 

Stillingen legges til teknisk avdeling, og PL rapporterer til avdelingsleder drift. Den ansatte følges 

opp av de fagpersoner som har direkte tilknytning til de to prosjektene: 

- Miljøkonsulent 

- VA-ingeniør 

 

Vurdering: 

 

Det er rådmannens vurdering at Frøya kommune må gjennomføre tiltak for å oppnå de krav som er 

gitt gjennom EU sitt vanndirektiv mot 2021. De tiltak som er skissert i dette fremlegget vil gi en 

god oppstart på dette arbeidet og vil være avgjørende for at kommunen skal kunne ivareta og 

forbedre vannmiljøet i kommunen i årene fremover. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

- PL i Søndre Fosen vannområde er fullfinansiert gjennom prosjektet, blant annet via midler 

tildelt av Frøya kommune 

- PL, avløp spredt bebyggelse, finansieres over VAR-området. 
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ADRESSEPROSJEKTET: STATUS, NYE OMRÅDENAVN OG SKILTING  

 
Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet i Frøya kommune vedtar følgende områdenavn: Risøyan, Nordbuen, Kunna, 

Lyngøyan, Litlhjertøya, Bukkøya og Måsøya. 

 

Det gis en tilleggsbevilgning på kr 565.000 (inkl mva) til fullføring av prosjekt 551345: 

Adresseprosjektet. Midlene tas fra prosjekt 551317: Infrastruktur sentrumsområder da det ikke er 

realistisk å fullføre dette prosjektet i innværende budsjettår. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.10.2016 sak 141/16 

 

Vedtak: 

Frøya kommune vedtar følgende veinavn/områdenavn og omadresseringer: 

 

-Veiadressenavn: Sørburøyveien, Nordøyveien, Inntiveien, Staulvågveien. 

 

-Områdeadressenavn: Sauøya, Kya, Halten, Tjønnøya, Vågøya, Kvalværet, Rottingen, 

Humlingsværet, Vågsværet, Storsauholmen, Litlsauholmen, Soløya, 

Kalvøya, Torvholmen. 

 

-Omadressering: Naftadjupveien endres til Esnesbulandet. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.05.2016 sak 62/16 

 

Vedtak: 

Frøya kommune vedtar følgende veinavn:  

Veiadressenavn: 

Nordskaget, Kverva, Myranveien, Daløya, Bustvika, Håvika (etter justering av parsell), Titranveien, 

Måøyberget Områdeadressenavn:  

Bogøya, Smaløya, Korsvaløya, Gjæsingen, Vardøya, Kjerkdalsvatnet, 
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Omadressering: Staulan endres til Stølan. 

 

Vedtatt med 6 mot 1 stemmer. 

 

Øvre Valaveien, Valaveien (forlengelse), Aukbeina, Toverudveien, 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 24.05.16: 

 

Rep. Kristin Reppe Storø ba om vurdering av sin habilitet da hun er eier av Øvre Valaveien , Valaveien, 

Aukbeina og Toverudveien. 

Rep. Kristin Reppe Storø ble enstemmig vurdert inhabil i Øvre Valaveien , Valaveien, Aukbeina og 

Toverudveien. 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap: 

 

«Frøya kommune vedtar følgende veinavn:  

Veiadressenavn: 

Nordskaget, Kverva, Myranveien, Daløya, Bustvika, Håvika (etter justering av parsell), Titranveien, 

Måøyberget Områdeadressenavn:  

Bogøya, Smaløya, Korsvaløya, Gjæsingen, Vardøya, Kjerkdalsvatnet, 

Omadressering: Staulan endres til Stølan» 

 

Vedtatt med 6 mot 1 stemme avgitt av Martin Nilsen. 

 

Rådmannsforslag untatt Øvre Valaveien, Valaveien (forlengelse), Aukbeina, Toverudveien, 

 

Frøya kommune vedtar følgende veinavn: 

 

Veiadressenavn: Nordskagveien, Kvervaveien, Myranveien, Daløyveien, Bustvikveien, Håvika 

(etter justering av parsell), Titranveien, Måøyberget 

Områdeadressenavn: Bogøya, Smaløya, Korsvaløya, Gjæsingen, Vardøya, Kjerkdalsvatnet. 

Omadressering: Staulan endres til Stølan 

 

Falt med 1 mot 6 stemmer. 

 

Øvre Valaveien, Valaveien (forlengelse), Aukbeina, Toverudveien, 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

Brev, datert 12.05.17, fra Språkrådet. 

 

Saksopplysninger:   
Kommunestyret i Frøya gjorde i sitt møte 25.10.12, sak 158/12, vedtak om innføring av offisielle 

veiadresser for hele Frøya. Det ble bevilga kr 660.000 til prosjektet med oppstart påfølgende år. 
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Prosjektet har senere fått økt sin ramme med kr 44.000 i 2014, kr 220.000 i 2016 og kr 400.000 i 

2017 slik at samla bevilgning i dag er på kr 1.324.000 (inkl mva). 

 

I dag er 99 % av kommunens matrikkeladresser omgjort til veiadresser/områdeadresser. Det 

gjenstår noen få bebygde øyer som mangler offisielle veiadresser: Risøya, Nordbuen, Store 

Lyngøya, Kunna, Litlhjertøya, Måsøya og Bukkøya. I tillegg er det noen få bygninger på 

Fastfrøya som ikke har fått adresse. Sistnevnte skyldes uklarheter omkring bygningsstatus og –

innhold. Disse blir tatt så snart bygningsmyndigheten har avklart forholdene. 

Første offisielle veiadresse i kommunen ble tildelt 01.04.14.  

 

Skilting av veinavn er stort gjennomført i hele kommunen med unntak av 2 veier på Inntian, 2 

veier på Fastfrøya, 1 vei på Mausund, 2 veier på Sørburøy og 1 vei på Sula. Noen skilt er satt 

opp gjentatte ganger som følge av at de forsvinner eller blir ødelagt. I tillegg gjenstår det 

skilting av 6 områdenavn, samt oppsetting av henvisningsskilt. Sistnevnte er beregna for 

bebyggelse som ligger et stykke fra hovedvei (adressevei). 

 

Kommunen har en pågående navnesak som gjelder skrivemåten for Strømskagveien. Denne ble 

kunngjort på kommunens hjemmeside og i lokalavisa Hitra-Frøya 25.04.17. Høringsfrist ble satt til 

10.05.17. Kommunen har mottatt en uttalelse/klage, og denne er sammen med administrasjonens 

uttalelse oversendt Kartverket som skal fatte endelig beslutning i saken. 

 

Nye områdenavn 

Forslag til nye områdenavn ble kunngjort på kommunens hjemmeside og i lokalavisa Hitra-

Frøya 25.04.17, samt sendt på høring til Frøya grendelagsråd og Stedsnavntjenesten i Midt-

Norge (Språkrådet). Høringsfrist ble satt til 05.05.17. Kommunen har mottatt en uttalelse. 

 

Skilting 

Kostnader med skilting er betydelig høyere enn først antatt i prosjektutarbeidelsen. 

Gjenstående skilting kan derfor ikke gjennomføres uten tilleggsbevilgning. 

 

Vurdering: 

Prosjektet hadde en målsetting om at kommunen skulle ha gjennomført overgangen fra 

matrikkeladresser til veiadresser innen 2016. Dette gikk dessverre ikke, noe det er flere – og til 

dels sammensatte - årsaker til. Kort oppsummert kan vel store deler av forsinkelsen knyttes til 

to hovedforhold: (1) nedleggelse av navnekomite og (2) flere klagesaker ift veinavn som igjen 

har ført til tidkrevende navnesaker opp mot Kartverket. Begge disse forholdene har medført til 

dels store forsinkelser. 

 

Selve adresseringen – i prosjektsammenheng - vil kunne avsluttes før sommeren, mens 

resterende skilting kan utføres i løpet av høsten, forutsatt tilleggsbevilgning. 

 

Nye områdenavn 

Språkrådet har i brev, datert 12.05.17, gitt sine tilrådinger til navnevalg. Det er ikke mottatt 

uttalelser fra Frøya grendelagsråd. 

 

Etter høringsperioden framkommer følgende vurderinger: 

 

Navneforslag fra 

administrasjonen 

Tilråding fra 

Språkrådet 

Merknader fra Språkrådet Anbefaling fra 

administrasjonen 
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Risøya Risøyan Risøyan er eneste godkjente 

skrivemåte. Dette er ei 

markert øy, med Litlrisøya 

like ved. Velges Risøya, må 

det reises navnesak  

Risøyan 

Nordbuen Nordbuen Godkjent skrivemåte Nordbuen 

Kunna Kunna Godkjent skrivemåte Kunna 

Store Lyngøy Lyngøyan  Lyngøyan er vedtatt 

skrivemåte for de to 

Lyngøyene samlet. Velges 

Store Lyngøy, må det reises 

navnesak 

Lyngøyan 

Litlhjertøya Litlhjertøya Godkjent skrivemåte Litlhjertøya 

Bukkøya Bukkøya Godkjent skrivemåte Bukkøya 

Måsøya evt. 

Nordre Måsøy 

Måsøya Dette naturnavnet har de 

godkjente skrivemåtene 

Måsøya, Nord Måsøya og 

Autre Måsøya 

Måsøya 

 

Valg av Risøyan og Lyngøyan gjøres i hovedsak for å unngå navnesak.  

 

Skilting 

KN-Entreprenør AS har rammeavtale med kommunen når det gjelder skilting. Avtalen ble 

inngått i 2014.  

 

Økonomisk oversikt for prosjektet finnes i tabell nedenfor: 

 

551345 ADRESSEPROSJEKT  2013 2014 2015 2016 2017  Samla  

 Budsjett   220 000   264 000   220 000   220 000   400 000   1 324 000  
 Regnskap        4 628   412 204   706 720   199 375               -     1 322 927  

 Saldo                      1 073  

 

Dette er status pr 01.06.17, men det må nevnes at det mangler fakturering for de siste skiltene 

som ble oppsatt på strekningen Nordskaget-Titran, ca kr 70.000 (14 skilt). 

 

Kostnadsoverskridelsen i prosjektet skyldes i hovedsak underbudsjettering i tilknytning til 

skilting; både i forhold til enhetskostnader for skiltingen og antall skilt totalt.  

 

I forbindelse med utarbeidelsen av prosjektet ble det etter anbefaling fra Kartverket tatt 

utgangspunkt i en skiltkostnad på kr 2.500 per skilt. Dette viser seg å ha vært et alt for lavt 

anslag. I dag ser vi at kostnaden per skilt ligger på ca kr 5.000 for veinavn- og henvisningsskilt. 

Kostnaden for områdeskilt er betydelig høyere, ca kr 15.000 per skilt. Sistnevnte er et stort 

skilt med kart over adresseområdet, mens henvisningsskilt benyttes der byggene ligger langt fra 

adressevei. 

 

Det er blitt satt opp langt flere skilt enn de 200 som var forutsatt i prosjektet. Så langt er det 

satt opp 263 skilt, hvorav 33 skilt er endra pga nye navn og ca 10 skilt er erstatta pga 

tyveri/hærverk. Ei heller ble det tatt høyde for henvisnings- og områdeskilt i 

prosjektutarbeidelsen. 
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Det gjenstår fortsatt en del skilting, både på Fastfrøya og i øyrekka. Det dreier seg om: 

- 6 stk områdeskilt: Gjæsingen, Sauøya, Halten, Bogøya, Kjerkdalsvatnet, Rottingen 

- 25 stk veinavnskilt: Inntian (2), Sørburøy (2), Mausund (1), Sula (1), Kjerkdalsvatnet (1), 

reserver (4) og manglende fakturering for Nordskaget-Titran (14) 

- 70 stk henvisningsskilt: Det er laget skiltplan for 59 slike skilt rundt om på Fastfrøya. I 

tillegg vil det være behov for noen i reserve (11).  

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommunestyret i Frøya gjorde i sitt møte 25.10.12, sak 158/12, vedtak om innføring av offisielle 

veiadresser for hele Frøya. Herunder ligger det nødvendig skilting. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Gjenstående skiltarbeid kan ikke utføres uten tilleggsbevilgning. For å få fullført arbeidet med 

adresseprosjektet bes det derfor om en tilleggsbevilgning på kr 565.000, basert på opplysninger 

gitt i tabell nedenfor. 

 

Tilleggsbevilgning adresseprosjekt  2017 

 Veinavnskilt   25 stk á 5.000           125 000  
 Henvisningsskilt   70 stk á 5.000           350 000  
 Områdeskilt   6 stk á 15.000             90 000  

 Samla behov           565 000  

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Finansieringen kan skje ved omdisponering av midler avsatt til prosjekt 551317: Infrastruktur 

sentrumsområder, da det ikke er realistisk å fullføre dette prosjektet i inneværende budsjettår. 

 

Debet   551317: Infrastruktur sentrumsområder   565.000 (inkl mva) 

Kredit   551345: Adresseprosjektet    -565.000 (inkl mva) 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

Prosjekt 551317: Infrastruktur sentrumsområder har etter dette en saldo på kr 457.964. 

 

Konklusjon 

Formannskapet i Frøya kommune vedtar følgende områdenavn: Risøyan, Nordbuen, Kunna, 

Lyngøyan, Litlhjertøya, Bukkøya og Måsøya. 

 

Det gis en tilleggsbevilgning på kr 565.000 til fullføring av prosjekt 551345: Adresseprosjektet. 

Midlene tas fra prosjekt 551317: Infrastruktur sentrumsområder da det ikke er realistisk å 

fullføre dette prosjektet i innværende budsjettår. 
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/ Kommunestyret  

 

FASTSETTING AV BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV I FRØYA 

KOMMUNE FOR 2018  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

fremgår av av vedlagte betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya 

kommune for 2018. 

 

2. Det foreslås følgende betalingssatser og gebyrer for 2018. 
 

 Betalingssatser per måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalsats i 

statsbudsjett vedtatt av Stortinget. 

 Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 2,5 %. 

 Pris for kjøp av enkeltdager i barnehage økes med 2,5 %. 

 Ordningen med søskenmoderasjon i barnehagen endres ikke. 

 Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 2,5 %. 

 Søskenmoderasjon på 30 % i SFO endres ikke. 

 Kostpris på Sistranda skole (skolekantine) økes med 2,5 %. 

 Pris på kjøp av middag fra Frøya sykehjem og matombringing økes med 

2,5. %. Embalasje er inkludert. 

 Elevavgift i kulturskolen økes med 2,5 %. 

 Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 2,5 %. 

 Egenandel for trygghetsalarm økes med 2,5 %. 

 Erstatningssater ved Frøya bibliotek økes med 2,5 %. 

 Billettpriser ved Frøya kino økes ikke. 

 Utleie Frøyahallen/møterom/amfi økes med 2,5 %. 

 Utleie basishall økes med 2,5 %. 

 Utleie svømmehall økes med 2,5 %. 

 Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kulturhus- og 

kompetansesenter økes med 2,5 %. 

 Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og 

omsorgtjenester endres i henhold til satser som fremkommer i 

statsbudsjett for 2018. 
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3. Gebyrregulativet for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbruk, 

vann, avløp, slam, feiing, brannvern, feiing, tilsyn med fyringsanlegg, renovasjon 

og kai/havner i Frøya kommune i 2018 får en generell avgiftsøkning og endring i 

betalingssatser på 2,5 % med følgende unntak: 

 

 Det arbeides for tiden med nye vann- og avløpsforskrifter for Frøya kommune. 

Blir endringene politisk vedtatt, vil nytt gebyrregulativ for vann- og avløp bli 

gjort gjeldende fra 01.01.2018 i revidert utgave av «Betalingssatser og 

gebyrregulativ 2018». 

 Renovasjonsgebyret for et normalabonnement (husholdninger) og fritidsboliger i 

Frøya kommune fastsettes hvert år etter vedtak i representantskapet i Hamos 

Forvaltning IKS. 

 Felleingsavgift for hjort fastsettes i statsbudsjett for 2018. 

 

4. Forslag til betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 

2018 legges ut på høring i perioden 16.06.17 – 30.06.17. 

 

 

Vedlegg: 

 
Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i 2018. 

   

  

Saksopplysninger:   

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

økonomiplan. Økonomiplanen inneholder all virksomhet som omfattes av kommunen som 

juridisk person. Budsjett for 2018 og økonomiplan med handlingsplan vil bli behandlet av 

kommunestyret i desember. 

 

Kommunen må hvert år fastsette gebyrer og vederlagsbetaling for kommunale tjenester. I 

novembermøte i 2014 vedtok kommunestyret for første gang betalingssatser og gebyrregulativ 

for 2015. Tidligere praksis har vært at betalingssatser og gebyrregulativet i Frøya kommune 

har blitt vedtatt i samme møte som budsjett og økonomiplan med handlingsplan. 

Betalingssatser og gebyrregulativ blir i år vedtatt i juni. Det ansees som en stor fordel at 

betalingssatser og gebyrregulativ er politisk vedtatt før arbeidet med budsjett og økonomiplan 

med handlingsplan starter i juni/juli. Gebyrinntektene for 2018 blir lagt inn i den endelige 

budsjettbehandlingen til møte i desember. 

 

 

 

Vurdering: 

Rådmannen har lagt inn en generell økning på 2,5 % i neste års betalingssatser og gebyrer. De 

satser som fremkommer i statsbudsjettet for 2018 vil bli tatt inn i det endelige gebyrregulativet. 

 

Forslag til vederlagsbetaling/egenbetaling for pleie og omsorgstjenester for 2018 er basert på 

forskrift til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester for 2015. Ut fra denne forskriften 

foreslås det for 2018 en justering av kommunens satser for vederlag for kommunale tjenester 
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med 2,5 % for inntekter over 2G. For inntekter under 2G (G= grunnbeløpet i Folketrygden) 

foreslås en videreføring av koblingen til maksimalsats som fastsettes for slik tjenesteyting ved 

endelig behandling av statsbudsjett for 2018. Satsene slik de fremkommer i statsbudsjettet tas 

inn i endelig gebyrregulativ. 

 

Betalingssatser/gebyrer for byggesak, planbehandling, oppmåling og landbruk er økt med 2,5 

%. For renovasjon økes ikke avgiften for normalabonnement (husholdninger) og for 

fritidsboliger, mens påslaget som skal dekke etterdrift ved den nedlagte avfallsplassen på 

Kvisten økes med 2,5 %. Kai og havneavgifter økes med 2,5 %.  

 

For VAR-området blir det fastsatt nye avgifter etter ny behandling av forskrifter og politisk 

vedtak i løpet av 2017. Nye vedtatte avgifter og forskrifter blir publisert i revidert utgave av 

Betalingssatser og gebyrregulativ 2018, og vil gjelde fra 01.01.2018. Gebyrsettingen er basert 

på selvkostprinsippet og som en del av dette vil deler av fondsavsetningen bli benyttet. Dette i 

henhold til krav i forskrift for selvkostområder. 
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MØTEPLAN 2. HALVÅR 2017  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utvalg August September Oktober November Desember 

KST           

FSK         

  

  

HFF           

HFD 23.08         
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SMÅBÅTHAVN - ERSTATNING TOMT OG NAUST  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å utarbeide og signere en avtale med Dagfinn 

Nordskag innenfor de rammer som er skissert for forlik i mailkorrespondanse av 2.6.2017.  
 
Hovedelementene i forliket, fra mail 2.6.2017: 

 Frøya kommune utfører utdyping til -1,5 meters dybde LAT iht forslag i brev av 21. april 
2017 jfr. skisse utarbeidet i møte 4. april.  

 Partene møtes for å avklare og avtale koordinater for området som skal utdypes. 
Koordinater/skisse detaljeres i forliksavtalen. 

 Kommunen skal foreta og fremlegge en kontrolldybdemåling etter at avtalt utdyping er 
gjennomført for å dokumentere at avtalt dybde i området er oppnådd. 

 Kommunen flytter flytebrygge med forankringer mv til egnet lagringssted under 
anleggsperioden, og tilbakefører dette etter endt utførelse. Ev. skader utbedres av 
kommunen. 

 Kommunen betaler kr 110.000,- i økonomisk kompensasjon til Nordskag i saken. 
Beløpet bør utbetales kort tid etter at avtalen er formalisert. 

 Det detaljeres nærmere frister for utførelse, kontrollmåling mv. i forliksavtalen. 
 Når forpliktelsene i forliket er oppfylt, har partene ikke ytterligere å kreve av hverandre 

i saken.  
 

2. Spørsmål knyttet til punkt 05 i tilleggsavtalen av 2008 skal være avklart før signering. Punkt 
5 båtopptrekk. «Det skal etableres tilgang/rett til båtopptrekk i nærheten av nausttomten, 
med mulighet for båtopptrekk med bil». 
 

3. Signert avtale legges frem for formannskapet.  
 

4. Det innhentes tilbud på videre utdyping av småbåthavna. Kostnadene legges frem for 
formannskapet for godkjenning.  
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Vedlegg: 

 

Mailkorrespondanse datert 26.5.2017 og 2.6.2017 mellom (Stokholm Svendsen AS og 

Arntzen de Besche AS 

Avtale datert 18.10.2006 

Tilleggsavtale datert 6.6.2008 

Kart gnr 15 bnr 107 
 

 

Saksopplysninger:   

I forbindelse med utbygging av industriområdet på Nordskag fikk Dagfinn Nordskag i 2006 - 

2008 erstattet tapt sjøhus med tomt (gnr 15, bnr 2), med nytt areal (gnr 15, bnr 107). 

Erstatningen og tildeling av ny tomt er regulert ved en signert avtale (tilleggsavtalen av 2008). 

Opprinnelig avtale om erstatning ble signert i 2006, denne avtalen er en generell avtale knyttet 

til erstatningen og klargjør kommunens ansvar.  

 

Ved overdragelse ble det opplyst (brev fra FK 6.3.2007) at dybden i sjøen ikke var 

tilfredsstillende og at Frøya kommune skulle sørge for utdypning av et definert område. I 2013 

ble det gjennomført utdypningsarbeid som ikke ble vellykket. Dybdelogg i etterkant viste at 

ønsket dybde ikke ble oppnådd. Kommunen hevder allikevel i brev av 26.3.2015 at arbeidet 

med utdyping av havna anses som fullført. 

 

I ettertid har denne saken vært en tvistesak mellom Frøya kommune og Dagfinn Nordskag, en 

tvist som er håndtert av representanter for de to partene. Representant for Frøya kommune er 

advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS. Partene er nå i ferd med å finne en løsning på tvisten 

der følgende hovedpunkter ligger i forliket (klippet fra mailkorrespondanse mellom (Stokholm 

Svendsen AS og Arntzen de Besche AS): 

 
 

I tillegg til overstående vil det være nødvendig å tinglyse rett til avkjørsel fra hovedvei. Det 

hefter et forbehold ved dette forliket, som sier at Dagfinn Nordskag skal ha godkjennelse av 

forliket hos sitt forsikringsselskap. Denne godkjenning er ventet kun få dager etter 

mailkorrespondanse som summerer opp forliket (2.6.2017). Ad punkt 5 (tilleggsavtale av 

2008) hvor det også skal tinglyses rett til båtopptrekk i avtalen så må dette vurderes om mulig 

gjennomført. 

 

Vurdering: 

Denne saken har gått over mange år som en belastende tvistesak for Frøya kommune. Saken 

ser nå ut til å løse seg gjennom forhandlinger våren 2017 der et forlik er skissert med forbehold 

om politisk behandling og godkjenning fra forsikringsselskap. Ønsket øvre ramme for 
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erstatningsbeløp lå i utgangspunktet på 100.000,-, men det var ikke mulig å få den andre part 

til å akseptere dette. Det er ikke gjennomført kalkyle på kostnader for nye utdypingsarbeider, 

men en kostnadsvurdering vil presenteres muntlig for formannskapet. Rådmannen anbefaler at 

Frøya kommune aksepterer de enkelte punktene i forslag til forlik og at det utarbeides en 

avtale med Dagfinn Nordskag, basert på mailkorrespondanse mellom Stokholm Svendsen AS 

og Arntzen de Besche AS datert 26.5.2017 og 2.6.2017. Når det gjelder punkt 5 i avtale av 

2008, så må denne utredes nærmere. 
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatet tas til orientering. 

 

Vedlegg: 
 

Møtereferat samarbeidsforum 16.05.17 
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TERTIALRAPPORT, 1. TERTIAL 2017 - KULTUR OG NÆRING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tertialrapport for Kultur og Næring for 1.tertial 2017, tas til orientering 

 

Vedlegg: 

 
Tertialrapport Kultur og Næring 1.tertial 2017 

 

Saksopplysninger:   

 

Kultur og Næring har totalt sett et negativt avvik i hht. budsjettet på kr 840 210 kr. Dette 

skyldes i hovedsak sviktende inntekter. Frøyahallene har vært brukt av Sistranda skole frem til 

juni 2017, og har ikke hatt like store muligheter til inntekter. Frøya kultur og 

kompetansesenter har også mindre inntekter enn forventet, og melder om bl.a. at de merker 

konkurransen fra Rabben Restaurant. 2.halvår gir erfaringsmessig bedre resultater. 

 

Vurdering: 

 

Kultur og Næring er en virksomhet som er avhengig av gode inntekter for å balansere 

budsjettet. Rådmannen registrerer at virksomheten melder om svikt i salg, men at de mener at 

dette kan rettes opp i løpet av 2. og 3. tertial. Rådmannen vil følge med virksomheten. 
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ORDFØRERS ORIENTERING  
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RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

Orientering om frisklivstilbudet/treningsklinikken, herunder inngåtte avtaler med 

helhetlig idrettspark om bruk av hallene og sambruk med Maxtrim 
 

 

 

 

 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/1604    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 30.05.16  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 30.05.17 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 30.05.17 
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OPERASJON DAGSVERK 2017 - SØKNAD OM STØTTE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya kommune ser at Operasjon dagsverk gjør en viktig jobb i forhold til elevenes forståelse for 

internasjonalt arbeid. Frøya kommune mener at Operasjon Dagsverk er et fylkeskommunalt 

ansvar og avslår derfor søknaden. 

 

 

Vedlegg: 

 

Operasjon dagsverk 2017 - søknad om støtte  

Svar på spørsmål (Mail) 

  

 

Saksopplysninger:   

 
Distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk i Sør-Trøndelag søker alle kommuner om bidrag på kr. 

10 000 til gjennomføringer av Seminarer og Internasjonal Uke. Pengene vil føre til at skolene kan 

sette internasjonale tema i fokus på de videregående skolene. 

I perioden april til november skal det avholdes 1-2 seminarer hvor alle skoler i Trøndelag, som er 

med på Operasjon Dagsverk vil få tilbud om å delta. Disse seminarene legger grunnlaget for en god 

gjennomføring av OD på hver skole. De største utgiftspostene er lokale, reise og mat til 

seminardeltakerne, heter det i søknaden. 

I 2017 skal OD støtte Naturvernforbundet og Natur Ungdom sine utdanningsprosjekter midt i 

verdens største oljekatastrofe i Nigeria. I mer enn 50 pr har oljevirksomhet fra internasjonale 

selskaper ført til store ødeleggelser for miljøet og innbyggerne i Niger-deltaet. Gjennom dette 

prosjektet vil ungdom i Nigeria få kunnskap om sine rettigheter og lære om gode miljøvennlige 

alternativer til oljen. De kan skaffe seg inntekt gjennom installasjon av fornybar energi og skaffe seg 

inntekter gjennom salg av disse og ta opp kampen mot oljesøl og forurensning på en fredelig måte. 

For mer informasjon om prosjektet, gå inn på www.od.no . 

 

 

Vurdering: 



 
Rådmannen ser positivt på at elever på Frøya får kunnskap om internasjonal samhandling gjennom 

Operasjon Dagsverk. Rådmannen registrer svaret fra leder for Operasjon Dagsverk, Oresta 

Stasiukeviciute der det fremgår at ingen kommuner så langt har ytt støtte og at begrunnelsen er at 

små kommuner ikke har avsatt midler til dette type tiltak. Frøya kommune har heller ikke avsatt 

midler til tiltak av denne typen, i tillegg mener rådmannen at det er videregående sitt ansvar å sette 

av midler til Operasjon Dagsverk så lenge det kun omfatter elever hos dem. 

Selv om rådmannen mener dette er et flott tiltak er rådmannen av den oppfatning at dette er et 

fylkeskommunalt ansvar. Rådmannen anbefaler derfor at søknaden avslås. 

 

 

 

 

 





 

Frøya kommune har mottatt en forespørsel om å støtte OD med kr 10 000. 

I den forbindelse har vi noen spørsmål. 

  

1.      Hvor mye bidrar Sør-Trøndelag fylkeskommune med? 

2.      Hvor mange kommuner har signalisert bidrag? 

3.      Hvor mange elever fra Frøya omfattes av aktivitetene bidraget er ment å dekke? 

4.      Kan du gi noen flere detaljer om hvordan eventuelle midler fra Frøya kommune kommer 
elever fra Frøya til gode? 

Fra: sortrondelag@gmail.com [mailto:sortrondelag@gmail.com] På vegne av Operasjon Dagsverk i 
Sør Trøndelag 
Sendt: 26. mai 2017 14:52 
Til: Knut Arne Strømøy <KnutArne.Stromoy@froya.kommune.no> 
Emne: Re: Spørsmål 

 
Hei. 
 
Sør-Trøndelags fylkeskommune bidrar med 20 000kr, og det er rett og slett ikke nok til å 
drive en aktiv organisasjonen et helt år. Vi har også sendte søknader til andre kommuner, 
blant annet Hitra kommunen siden jeg selv sitter i Hitra Ungdomsråd og synes det er viktig at 
organisasjoner som jobber for utdanning får mere penger til å være mere aktiv med elever. 
Har ikke fått svar fra Hitra Kommune enda, men vi håper på et positiv svar. Litt mindre 
kommuner har sagt nei pga. de har ikke midler å gi eller allerede satt opp budsjettet sånn som 
f. eks. Agdenes. Vi har fått litt penger fra også Bystyre i Trondheim, men selve Trondheim 
Kommune kunne ikke gi pga. Fylkeskommunen allerede bidratt til dette.  
 
I år så setter vi enda mere fokus på skoler som er ikke bare i sentrum, men med dette trenger 
vi midler til å reise til bl.a. Frøya. Vi bidrar med foredrag om både Operasjon Dagsverk og 
Årets prosjekt til Ungdomsskoler og videregående skoler. På slutten av året (september) er det 
også en seminar hvor elever (elevråd/skolekomite) fra alle skoler i Sør-Trøndelag kan komme 
og lære enda mere om Operasjon Dagsverk, og i år får vi besøk av organisasjonen Natur og 
Ungdom. Reisen til dette seminaret er gratis til alle elever og vi dekker dette. Med disse 
pengene kan vi sette enda mere fokus på elever i Frøya kommune, lære de om utdanning i 
andre land, og i år, oljesøl i Niger-deltaet. Elever ikke bare lærer om hvorfor utdanning er 
viktig, men også lærer å være litt mer miljøvennlig. De kommer også å lære om hva gjør 
egentlig store bedrifter som Shell i andre land. 
 
Håper dette høres veldig spennende ut, og vi håper på en positiv svar! 
 
Mvh Leder for Operasjon Dagsverk i Sør-Trøndelag, Oresta Stasiukeviciute. 

 



 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 17/1643    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

UTVIDELSE AV AKSJEKAPITAL - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN –  

DALPRO AS  

 

Forslag til vedtak: 

 Frøya kommunestyre vedtar å øke sin eierandel i DalPro AS til 50 % ved å betale inn kr 
1.492.000 i økt aksjekapital 
 

 Frøya kommunestyre vedtar å gi DalPro AS en kommunal garanti på et lån tilsvarende kr 
1.500 000 kr 

 

 Frøya kommunestyre stiller følgende vilkår: 
o Den økte aktiviteten som dette vedtaket medfører, skal gjenspeile økt aktivitet på 

-og i Frøya kommune 
o Hitra kommune er enige i å endre den innbyrdes aksjeandelen. 

 

 Den økte aksjekapitalen finansieres over disposisjonsfond.  

 

 

Vedlegg: 
Brev/søknad fra DalPro AS datert 

 

Saksopplysninger:   

 
DalPro AS ønsker å utvide sin virksomhet på Frøya. Dette er vanskelig da dagens lokaliteter på 
Siholmen er for små. De ønsker en utvidelse av sin drift bl.a en modernisering av vaskeriet, og bygge 
et flerbrukshus.  I den sammenheng ønsker DalPro AS et tettere samarbeid med sin medeier Frøya 
kommune i forhold til medfinansiering av et fleraktivitetshus med vaskeri på kr 1.492.000, samt 
kommunal garanti for egne lån på inntil 3 millioner kr fordelt mellom eierkommunene.   
 
Dalpro AS har i dag en aksjekapital på kr 7.460.000. Frøya kommune eier 40 % av aksjene, 
tilsvarende kr 2.984.000, mens Hitra kommune eier 60 %. Det er ikke urimelig at kommunene har 
samme eierandel i DalPro AS, og ved at Frøya kommune betaler inn kr 1.492.000 i aksjekapital, 
oppnås dette.  
 
Ny aksjekapital blir da på kr 8.952.000. Den innskutte aksjekapitalen brukes så til å finansiere 
fleraktivitetshuset. 
 



I forbindelse med finansiering gjennom låneopptak for fleraktivitetshus (ca kr 2.500. 000), samt for 
Gårdsmat (ca kr 500.000), vil DalPro AS be om kommunal garanti slik det er gitt gjennom tidligere 
låneopptak. Den kommunale garantiandel vil i utgangspunktet tilsvare aksjeandelen i DalPro. 
 
DalPro AS skriver selv i sin søknad til kommunen følgende: 
 
«DalPro AS har jobbet med 2 hovedalternativer til fleraktivitetshuset: 

1. Nytt bygg, helst nærmere sentrum av Sistranda 
2. Utvidelse av Vaskeriet på Siholmen 

 
Alternativ 1:  
 
Fase 1 
Kjøp av nytt bygg med tomt: Vel kr 3.000.000  
Finansiering: Frøya kommune kr 1.492.000 og DalPro-lån for resterende. 
I tillegg kommer ombygging til fleraktivitetshus ekskl. vaskeri med egenkapital: ca kr 50.000. 
 
En forutsetning her at eierne blir enige om å endre aksjekapitalen. Hitra formannskap har ikke uten 
videre sagt ja til å endre den innbyrdes aksjeandelen, men er positiv til å garantere lån på 3 mill. kr.  
 
Vi er i dag i samtaler med en veldig aktuell selger på Sistranda, og det haster for oss å få avklaring 
på Frøya kommunes vilje til medfinansiering. Kan Frøya kommune medfinansiere på annen måte 
enn utvidelse av aksjekapitalen dersom det ikke blir mulig? Selgeren av nytomta vil ha snarlig 
avklaring ellers risikerer vi å miste denne muligheten. 
 
Fase 2 
Utvidelse av eksisterende bygg på nytomta med Vaskeri 
Finansiering: Salg av Vaskeribygget på Siholmen, samt egenkapital og om nødvendig lån i regi av 
DalPro AS. Sikkerhetsventil hvis kostnadene blir uforholdsmessig store er å opprettholde noen år 
Vaskeriet på Siholmen i tillegg til fleraktivitetshuset på nytomta inntil DalPro får råd til å flytte 
Vaskeriet til nytomta. Fleraktivitetshuset i sentrum vil uansett vøre veldig nyttig for våre øvrige 
satsningsområder. 
 
Alternativ 2: 
 
Ombygging/utvidelse av vaskeribygget på Siholmen til fleraktivitetshus med et større vaskeri og 
ekstra areal for andre aktiviteter. Kostnadene er uavklart da vi ikke vet hva som blir tillatt i forhold 
til en ekstra etasje eller utvidelse mot sjøen, men kostnadene vil trolig komme på over 2 millioner kr.  
 
Vurdering av alternativene: 
Ut fra inntjening og økte aktiviteter er det sentrumsnære alternativ 1 best pga bedre tilgjengelighet. 
Ut fra kostnader er trolig Siholmen billigst. Samlet sett vil det sentrumsnære alternativitet trolig gi 
best nettoinntjening over tid med sin langt bedre tilgjengelighet. 
 
Hvorfor fleraktivitetshus på Frøya? 
DalPro AS ønsker å utvide sitt tilbud til eierkommunene, NAV/Staten, Sør-Trøndelag fylkeskommune 
og privat næringsliv.  Videre ønsker DalPro AS å bli gode på dette både kvalitetsmessig og 
økonomisk. 
 
Våre viktigste tiltak i dag er: 

- VTA (Varig tilrettelagte Arbeid): 18 plasser 



- APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet: 13 plasser 
- Jobbklubb: Inntil 20 plasser 5 uker i året 
- VOX-kurs for arbeidsinnvandrere og bedrifter 
- Praksisplass for skoleelever i grunnskolene og videregående skole (vgs) 
- Lærekandidatplasser for Sør-Trøndelag fylkeskommune/vgs 
- Tilbud for utviklingshemmede for Hitra kommune: 6 plasser 
- Trivselstiltak for eldre og hjemmeboende demente for Hitra: 6 plasser 3 dager i uka 

 
Våre viktigste arenaer for VTA og APS på Frøya er Vaskeriet på Siholmen, sommervedlikehold og det 
ordinære næringslivet. NAV setter i dag krav om at deltakerne i APS og VTA i stadig større grad skal 
prøves ut i ordinært arbeid. Dette for å øke mulighetene for å få flere ut i fast, ordinært arbeid. 
Dette betyr at det blir færre NAV-deltakere i våre produksjonsavdelinger, inkl. Vaskeriet. Som følge 
av de nye NAV-krav har vi måttet legge ned gartneriet da vi ikke hadde nok deltakere.  
 
Vaskeriet ble utformet i ei tid da det var rikelig med deltakere ved at produksjonen ble veldig 
manuell, men god nok til å levere klær i forhold til etterspørselen. I dag sitter vi med et gammeldags 
vaskeri med færre deltakere og for å opprettholde høy kvalitet på vaskeritjenestene, har vi måttet si 
nei til nye, større kunder. Skal vi fortsette med vaskeriet i framtida, må vi ha større areal og 
effektivisere/modernisere driften slik at vi kan øke produksjonen i forhold til den økte 
etterspørselen. Ved å modernisere vaskeriet vil produksjonen bli mer lik andre bedrifter og gjøre 
deltakerne bedre rustet til å gå over i annen ordinær virksomhet, slik at flest mulig deltakere på 
kortest mulig tid får fast jobb i eksterne bedrifter.   
 
I tillegg til en modernisering av vaskeriet ønsker vi å få utviklet et fleraktivitetshus for å 
imøtekomme dagens og morgendagens behov. I dag har vi spesielt behov for: 

- Et kurslokale for Jobbklubb, Vox-kurs og kurs til næringslivet på Frøya 
- Base for sommervedlikeholdet 
- Møteplass nærmere våre kunder 

 
DalPro AS ønsker å møte den nye tid med anbudsregime og færre interne deltakere fra NAV med å 
utvikle nye tilbud samt stå bedre rustet ved nye anbudskonkurranser. Derfor har vi utviklet vår 
kursvirksomhet og jobbet tett mot Sør-Trøndelag fylkeskommune for å få flere lærekandidater, 
samt lagt mye ressurser i økt deltakerkompetanse i forhold til nye NAV-krav. Det vi nå mangler på 
Frøya er et fleraktivitetshus som vil gi oss langt bedre utviklingsmuligheter for å skreddersy tilbud 
tilpasset kundene på Frøya, inkl. Frøya kommune.  
 
Aktuelle nye tiltak vi ønsker å utvikle på Frøya er: 

- Lavterskeltilbud 
- Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 
- Flyktningetilbud 
- Aktivitetstilbud for utsatte grupper 
- Trivselstilbud for ulike aldersgrupper 
- Nye kurs for næringslivet 

 
Utbygging av et fleraktivitetshus med vaskeri betyr investeringer og økte kostnader, men dersom 
Frøya kommune vil bruke våre mulige tilbud, tilsier det at nettogevinsten både for DalPro og Frøya 
kommune skal bli god. Et slikt samarbeid mellom vekstbedrifter og eierkommuner har man fått til 
på flere plasser i Norge. Eksempelvis kan nevnes Verdal og Oppdal kommune som har et utstrakt 
samarbeid med sine vekstbedrifter på dette feltet, og der begge parter tjener på samarbeidet. 
 



Et eksempel på slikt samarbeid er aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Med en base på 
Sistranda kan vi yte denne tjenesten ved at Frøya betaler oss for de kostnadene vi har for jobben 
(først og fremst lønnskostnader) for å gjøre dette. Dersom vi da blir enige om å sysselsette 
sosialhjelpsmottakerne med oppgaver for kommunen som f.eks. maling av kommunale 
eiendommer, vasking av kommunale biler m.m., betyr det at kommunen får redusert sine årlige 
vedlikeholdskostnader og dermed blir nettokostnaden for aktivitetstilbudet tilsvarende redusert. 
Samtidig kan vi sikre en tett faglig oppfølging med hovedmål å bidra til at flest mulig av denne 
gruppen som er i stand til det, kommer i jobb. 
 
Ved at DalPro AS får flere bein å stå på sikrer vi framtidige produksjoner i bedriften, inkl. Vaskeriet 
sett på bakgrunn av at vi framover må regne med færre NAV-deltakere i våre produksjoner. 
 
Ut fra forannevnte søker vi om tilskudd på kr 1.492.000 kr, samt tilsagn om å gi kommunal garanti 
på inntil kr 1.500.000. …» 
 

Vurdering: 

 
Rådmann innstiller på at Frøya kommune utvider sin aksjekapital i DalPro AS til 50 %, og gir 
kommunal garanti på låneopptak som omsøkt.  
 
Dette begrunnes i at Frøya kommune har behov for et tilbud og en arena som DalPro AS beskriver i 
sin søknad til kommunen. Spesielt vil rådmann peke på dette med lavterskeltilbud for 
brukergruppen rus/psykiatri. Her har kommunene Frøya og Hitra fått innvilget tilskudd fra 
fylkesmannen for å starte opp et lavterskeltilbud for denne brukergruppen på Hammerstadgården. 
Dette vil starte opp høsten 2017. I fortsettelsen kan også aktivitetsplikt for 
sosialhjelpsmottakere/ulike tilbud for mennesker i forskjellige livskriser være veldig aktuelle 
samarbeidsområder for vekstbedriften og kommunene.  
 
DalPro AS har mange muligheter for aktivisering og arbeid til personer utover «bare» gårdsdrift, noe 
som er en stor fordel da de forskjellige menneskene som skal inn i evt. tilbud har forskjellige 
interesser og behov. Det er også viktig at det finnes gode arenaer for dette på Frøya, i tillegg til /og 
som et supplement til Hammerstadgården på Hitra.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
 
Rådmann innstiller på at den økte aksjekapitalen dekkes fra disposisjonsfondet. Rådmannen 
anbefaler at merinntekt fra årets skatteinngang etter inntektsutjevning skal tilføres 
disposisjonsfondet, og at rådmann gjør en budsjettendring etter første halvår. 

 

Saldo på den konto som blir belastet: 

 
Saldo på disp.fond pr 07.06.17 er på kr 8.955.666,00. Saldo etter vedtak blir på kr 7 463 666,00. 

 

 

 



Frøya kommune 
v/ Rådmannen i Frøya 
7260 Sistranda 
 

MEDFINANSIERING AV FLERAKTIVITETSHUS PÅ FRØYA 
 
DalPro AS ønsker å utvide sin virksomhet på Frøya med modernisering av vaskeri da dagens 
lokaliteter på Siholmen er for små. I den sammenheng ønsker DalPro AS et tettere samarbeid med 
sin medeier Frøya kommune i forhold til medfinansiering av et fleraktivitetshus med vaskeri på kr 
1.492.000, samt kommunal garanti for egne lån på inntil 3 millioner kr fordelt mellom 
eierkommunene.   
 
Dalpro AS har i dag en aksjekapital på kr 7.460.000. Frøya kommune eier 40 % av aksjene, tilsvarende 
kr 2.984.000, mens Hitra kommune eier 60%. Det er ikke urimelig at kommunene har samme 
eierandel i DalPro AS, og ved at Frøya kommune betaler inn kr 1.492.000 i aksjekapital, oppnås dette. 
Ny aksjekapital blir da på kr 8.952.000. Den innskutte aksjekapitalen brukes så til å finansiere 
fleraktivitetshuset. 
 
I forbindelse med finansiering gjennom låneopptak for fleraktivitetshus (ca kr 2.500. 000), samt for 
Gårdsmat (ca kr 500.000), vil DalPro AS be om kommunal garanti slik det er gitt gjennom tidligere 
låneopptak. Den kommunale garantiandel vil i utgangspunktet tilsvare aksjeandelen i DalPro. 
 
DalPro AS har jobbet med 2 hovedalternativer til fleraktivitetshuset: 

1. Nytt bygg, helst nærmere sentrum av Sistranda 
2. Utvidelse av Vaskeriet på Siholmen 

 
Alternativ 1:  
Fase 1 
Kjøp av nytt bygg med tomt: Vel kr 3.000.000  
Finansiering: Frøya kommune kr 1.492.000 og DalPro-lån for resterende. 
I tillegg kommer ombygging til fleraktivitetshus ekskl. vaskeri med egenkapital: ca kr 50.000. 
 
En forutsetning her at eierne blir enige om å endre aksjekapitalen. Hitra formannskap har ikke uten 
videre sagt ja til å endre den innbyrdes aksjeandelen, men er positiv til å garantere lån på 3 mill. kr.  
 
Vi er i dag i samtaler med en veldig aktuell selger på Sistranda, og det haster for oss å få avklaring på 
Frøya kommunes vilje til medfinansiering. Kan Frøya kommune medfinansiere på annen måte enn 
utvidelse av aksjekapitalen dersom det ikke blir mulig? 
Selgeren av nytomta vil ha snarlig avklaring ellers risikerer vi å miste denne muligheten. 
 
Fase 2 
Utvidelse av eksisterende bygg på nytomta med Vaskeri 
Finansiering: Salg av Vaskeribygget på Siholmen, samt egenkapital og om nødvendig lån i regi av 
DalPro AS. 
Sikkerhetsventil hvis kostnadene blir uforholdsmessig store er å opprettholde noen år Vaskeriet på 
Siholmen i tillegg til fleraktivitetshuset på nytomta inntil DalPro får råd til å flytte Vaskeriet til 
nytomta. Fleraktivitetshuset i sentrum vil uansett vøre veldig nyttig for våre øvrige satsningsområder. 
 
 
 



Alternativ 2: 
 
Ombygging/utvidelse av vaskeribygget på Siholmen til fleraktivitetshus med et større vaskeri og 
ekstra areal for andre aktiviteter. Kostnadene er uavklart da vi ikke vet hva som blir tillatt i forhold til 
en ekstra etasje eller utvidelse mot sjøen, men kostnadene vil trolig komme på over 2 millioner kr.  
 
Vurdering av alternativene: 
Ut fra inntjening og økte aktiviteter er det sentrumsnære alternativ 1 best pga bedre tilgjengelighet. 
Ut fra kostnader er trolig Siholmen billigst. Samlet sett vil det sentrumsnære alternativitet trolig gi 
best nettoinntjening over tid med sin langt bedre tilgjengelighet. 
 
Hvorfor fleraktivitetshus på Frøya? 
DalPro AS ønsker å utvide sitt tilbud til eierkommunene, NAV/Staten, Sør-Trøndelag fylkeskommune 
og privat næringsliv.  Videre ønsker DalPro AS å bli gode på dette både kvalitetsmessig og økonomisk. 
 
Våre viktigste tiltak i dag er: 

- VTA (Varig tilrettelagte Arbeid): 18 plasser 
- APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet: 13 plasser 
- Jobbklubb: Inntil 20 plasser 5 uker i året 
- VOX-kurs for arbeidsinnvandrere og bedrifter 
- Praksisplass for skoleelever i grunnskolene og videregående skole (vgs) 
- Lærekandidatplasser for Sør-Trøndelag fylkeskommune/vgs 
- Tilbud for utviklingshemmede for Hitra kommune: 6 plasser 
- Trivselstiltak for eldre og hjemmeboende demente for Hitra: 6 plasser 3 dager i uka 

 
Våre viktigste arenaer for VTA og APS på Frøya er Vaskeriet på Siholmen, sommervedlikehold og det 
ordinære næringslivet. NAV setter i dag krav om at deltakerne i APS og VTA i stadig større grad skal 
prøves ut i ordinært arbeid. Dette for å øke mulighetene for å få flere ut i fast, ordinært arbeid. Dette 
betyr at det blir færre NAV-deltakere i våre produksjonsavdelinger, inkl. Vaskeriet. Som følge av de 
nye NAV-krav har vi måttet legge ned gartneriet da vi ikke hadde nok deltakere.  
 
Vaskeriet ble utformet i ei tid da det var rikelig med deltakere ved at produksjonen ble veldig 
manuell, men god nok til å levere klær i forhold til etterspørselen. I dag sitter vi med et gammeldags 
vaskeri med færre deltakere og for å opprettholde høy kvalitet på vaskeritjenestene, har vi måttet si 
nei til nye, større kunder. Skal vi fortsette med vaskeriet i framtida, må vi ha større areal og 
effektivisere/modernisere driften slik at vi kan øke produksjonen i forhold til den økte 
etterspørselen. Ved å modernisere vaskeriet vil produksjonen bli mer lik andre bedrifter og gjøre 
deltakerne bedre rustet til å gå over i annen ordinær virksomhet, slik at flest mulig deltakere på 
kortest mulig tid får fast jobb i eksterne bedrifter.   
 
I tillegg til en modernisering av vaskeriet ønsker vi å få utviklet et fleraktivitetshus for å imøtekomme 
dagens og morgendagens behov. I dag har vi spesielt behov for: 

- Et kurslokale for Jobbklubb, Vox-kurs og kurs til næringslivet på Frøya 
- Base for sommervedlikeholdet 
- Møteplass nærmere våre kunder 

 
DalPro AS ønsker å møte den nye tid med anbudsregime og færre interne deltakere fra NAV med å 
utvikle nye tilbud samt stå bedre rustet ved nye anbudskonkurranser. Derfor har vi utviklet vår 
kursvirksomhet og jobbet tett mot Sør-Trøndelag fylkeskommune for å få flere lærekandidater, samt 
lagt mye ressurser i økt deltakerkompetanse i forhold til nye NAV-krav. Det vi nå mangler på Frøya er 
et fleraktivitetshus som vil gi oss langt bedre utviklingsmuligheter for å skreddersy tilbud tilpasset 
kundene på Frøya, inkl. Frøya kommune. Aktuelle nye tiltak vi ønsker å utvikle på Frøya er: 



- Lavterskeltilbud 
- Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 
- Flyktningetilbud 
- Aktivitetstilbud for utsatte grupper 
- Trivselstilbud for ulike aldersgrupper 
- Nye kurs for næringslivet 

 
Utbygging av et fleraktivitetshus med vaskeri betyr investeringer og økte kostnader, men dersom 
Frøya kommune vil bruke våre mulige tilbud, tilsier det at nettogevinsten både for DalPro og Frøya 
kommune skal bli god. Et slikt samarbeid mellom vekstbedrifter og eierkommuner har man fått til på 
flere plasser i Norge. Eksempelvis kan nevnes Verdal og Oppdal kommune som har et utstrakt 
samarbeid med sine vekstbedrifter på dette feltet, og der begge parter tjener på samarbeidet. 
 
Et eksempel på slikt samarbeid er aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Med en base på Sistranda 
kan vi yte denne tjenesten ved at Frøya betaler oss for de kostnadene vi har for jobben (først og 
fremst lønnskostnader) for å gjøre dette. Dersom vi da blir enige om å sysselsette 
sosialhjelpsmottakerne med oppgaver for kommunen som f.eks. maling av kommunale eiendommer, 
vasking av kommunale biler m.m., betyr det at kommunen får redusert sine årlige 
vedlikeholdskostnader og dermed blir nettokostnaden for aktivitetstilbudet tilsvarende redusert. 
Samtidig kan vi sikre en tett faglig oppfølging med hovedmål å bidra til at flest mulig av denne 
gruppen som er i stand til det, kommer i jobb. 
 
Ved at DalPro AS får flere bein å stå på sikrer vi framtidige produksjoner i bedriften, inkl. Vaskeriet 
sett på bakgrunn av at vi framover må regne med færre NAV-deltakere i våre produksjoner. 
 
Ut fra forannevnte søker vi om tilskudd på kr 1.492.000 kr, samt tilsagn om å gi kommunal garanti på 
inntil kr 1.500.000. Håper på en positiv behandling. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
DalPro AS 

 
 

Edvard Ulvan 
Daglig leder 

 
 
 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 601 &04  

Arkivsaksnr.: 17/1644    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

DOM I SØKSMÅL OG MOTSØKSMÅL - FRØYA KOMMUNE VS. DUSTIN AS  

 

Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommune tar Sør-Trøndelag tingretts dom av 24.05.17 i sak 16-146994-  
TVI-STRO til etterretning.  

 

 Dom pålydende kr 235 368 kr dekkes fra disposisjonsfond.  

 

 

Vedlegg: 

 
Brev fra Sør-Trøndelag tingrett- dom i søksmål og motsøksmål 
Notat fra advokat Kristine Stockholm – kort oppsummering av saken 

 

Saksopplysninger:   

 
Saken gjelder krav om betaling av utestående leie og erstatning for returkostnader i henhold til 
kontrakt. 
 
Dustin Norway AS har vært i rettslige forhandlinger med Sør-Trøndelag Fylkeskommune 
v/Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Hemne kommune, Hitra kommune, Klæbu kommune, Malvik 
kommune, Meldal kommune, Melhus kommune, Mitre Gauldal kommune, Orkdal kommune, 
Rennebu kommune, Rissa kommune, Røros kommune, Skaun kommune og Frøya kommune. 
Søksmålet mot Frøya var litt særskilt ift de andre kommunene. 
 
Dustin varslet overfor kommunene krav på til sammen kr. 6 151 792,-. Kravet var i sin helhet knyttet 
til leie ut over rammeavtalens varighet på mulitfunksjonsmaskiner (skrivere) 
 
Det sentrale spørsmål i saken var om hovedavtalens utløpsdato setter grensen for når det kan 
foretas avrop, eller den angir når leieforholdene utløper. Dette beror på en tolkning av avtalen. 
Konkurransen var benevnt: «leie av multifunksjonsmaskiner for perioden 01.04.011 – 28.02.2015» 
 
Den 12. September 2016 fremmet Dustin Norway AS søksmål for Oslo tingrett mot Frøya kommune 
alene. Dette var begrunnet i at saken for Frøyas sin del var i en særstilling da store deler av 
avtalebeløpet var knyttet til utkjøp av tidligere avtale. Saken gjaldt for Frøyas sin del ellers krav om 
betaling av utestående leie og erstatning for returkostnader i henhold til kontrakt om leie av 
mulitifunksjonsmaskiner (skrivere).  



 
Frøya kommune ble saksøkt for 1.326 455 eks. mva. med tillegg av lovens forsinkelsesrente. Det 
ble også nedlagt påstand om betaling av motpartens sakskostnader.  
 
Den 4. November 2016 ble det på vegne av kommunene samlet, fremmet et motkrav og 
motsøksmål med krav om tilbakebetaling av for mye betalt leie. Det ble påstått at saken mot Frøya 
kommune måtte overføres til Sør-Trøndelag tingrett som var verneting i henhold til rammeavtalen.  
 
Den 2. Februar 2017 traff retten beslutning om at saken mot Frøya kommune ble overført til Sør-
Trøndelag tingrett slik at sakene kunne behandles samlet.  
 
Rett før hovedforhandlingen endret man påstanden for Frøya kommunes sin del (opprinnelig 
motkrav om betaling av 33.930 kr. eksl. mva). Dette fordi STFK endte opp med å konkludere at de 
kostnader som fulgte av support og lisenser knyttet til utskriftsfunksjonen allikevel ikke var dekt av 
leieprisen på maskinen.  
 
Frøya kommune hadde ved rammeavtalens start flere løpende leieforhold med tidligere leverandør. 
For å ivareta lojaliteten i rammeavtalen ble eksisterende avtaler avsluttet. 
 
Deler av det opprinnelige kravet mot Frøya fremmet for Oslo tingrett omhandlet kostnader knyttet 
til utkjøp av tidligere avtaler. Dette er i ettertid dokumentert at deler av Dustins krav etter utløp av 
rammeavtalen er knyttet til kostnader de har pådratt seg til utkjøp fra tidligere avtaler. Denne delen 
av kravet ble derfor akseptert av Frøya kommune. Det som da gjensto som bestridt av Dustins krav 
mot Frøya kommune var den delen av leiekostnaden etter avtaleutløp som omhandler ordinær leie 
(eks utkjøp) For perioden etter utløp av rammeavtalen. 
 
Frøya kommune fremmet krav om tilbakebetaling på til sammen kr 484 848,- i tilknytning til 
følgende forhold: 
 
→    Prisavvik, til sammen kr 235 368,-.                                                                                   
 
(Kravet var beregnet på bakgrunn av samme metodikk som for de øvrige saksøkerne). 
 
→    Påslag i leie for funksjonen Uniflow, kr 249 480,- 
 
I avtalen med Frøya kommune var det i avtalesummen gjort et påslag på Kr 11.880,- pr mnd for 
«Uniflow (samme funksjon som Safecom). For de øvrige saksøkerne er krav knyttet til vederlag for 
denne funksjonen av prosessøkonomiske grunner ikke fremmet (jf prosesskriv FU s. 1061). 
Denne delen av kravet trekkes av prosessøkonomiske årsaker også for Frøya kommunes 
vedkommende. 
 
Dette fikk følgende betydning for påstand både i hoved- og motsøksmål: 
 

 I sluttinnlegget var det nedlagt påstand om tilbakebetaling med inntil 
kr. 33.930,- eks mva. Kravet ble frafalt. 

 

 I motsøksmålet ble påstanden følgende: «Frøya kommune plikter å betale Dustin kr. 215 
550,- eks mva.» 

 
Frøya kommune kunne altså akseptere å betale 450 918,00 kr. i forbindelse med utkjøp av maskiner 
(ut av de 1 319 135,- som var det endelig krav fra Dustin). Frøya kommunes krav mot Dustin var 



dermed på 235 368,00 (for prisavvik) og det dekket derfor ikke den delen av utkjøpskostnaden som 
gjensto når rammeavtalen utløp.  
 
Det ble avsagt dom den 24.05.2017 hvor kommunene fikk fullt medhold i krav om tilbakebetaling av 
for mye betalt leie, og påstanden om at Dustin ikke hadde krav på leie etter rammeavtalens utløp. 
Kommunene ble også tilkjent fulle saksomkostninger.  
 
Frøya kommune spesielt: 
  
Dustin hadde som nevnt fremmet et eget søksmål mot Frøya kommune for Oslo tingrett. Saken ble 
etter kommunens anmodning forent med søksmålet fra de andre rammeavtalepartene. I saken før 
ble det akseptert å betale for dokumenterte kostnader Dustin hadde hatt i fm utkjøp fra tidligere 
rammeavtalepart. For perioden etter rammeavtalens utløp utgjør dette kr 450 918,- . 
Konsekvensene av dette er at kravene samlet sett blir i Dustins favør. Av dommens premisser 
fremgår at Frøya har krav på tilbakebetaling av for mye betalt leie med til sammen kr. 235 000,-. 
Netto beløp etter motregning er kr 235 368,- som Frøya er dømt til å betale til Dustin (dette i tråd 
med vår påstand). 
  
Ingen av partene ble tilkjent saksomkostninger for den delen av saken som omhandler Frøya 
kommune. 
  

Vurdering/ økonomiske konsekvenser: 

 
Kommunens har i denne saken fått medhold på alle punkt, og kommunens advokat betegner derfor 
dette et godt resultat for kommunens del. Kommunen er dømt til å betale kr 235 368, noe som var i 
tråd med kommunens påstand. 
 
Rådmann innstiller derfor på å betale denne boten pålydende kr 235 368 fra disposisjonsfond. 
Rådmann anbefaler at merinntekt fra årets skatteinngang etter inntektsutjevning skal tilføres 
disposisjonsfondet, og at rådmann gjør en budsjettendring etter første halvår.  

 
Ny saldo på den konto som blir belastet: 
 
Saldo på disp.fond pr 07.06.17 er på kr 8.955.666,00. Saldo etter dette vedtak er på  
kr 8.720 298,00 
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Notat ang. Dustin sak   
 
Dustin Norway AS  
 
Mot 
 
Sør-Trøndelag Fylkeskommune v/Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Hemne kommune, Hitra 
kommune, Klæbu kommune, Malvik kommune, Meldal kommune, Melhus kommune, Mitre 
Gauldal kommune, Orkdal kommune, Rennebu kommune, Rissa kommune, Røros kommune og 
Skaun kommune. Hertil kom også særskilt Frøya kommune, se nærmere nedenfor.  
 
Dustin varslet overfor kommunene krav på til sammen kr. 6 151 792,-. Kravet var i sin helhet 
knyttet til leie ut over rammeavtalens varighet. Det sentrale spørsmål i saken var om 
hovedavtalens utløpsdato setter grensen for når det kan foretas avrop, eller den angir når 
leieforholdene utløper. Dette beror på en tolkning av avtalen. Konkurransen var benevnt: ”leie av 
multifunksjonsmaskiner for perioden 01.04.011 – 28.02.2015”.  
 
Den 12. September 2016 fremmet Dustin Norway AS søksmål for Oslo tingrett mot Frøya 
kommune alene. Dette var begrunnet i at saken for Frøyas sin del var i en særstilling da store deler 
av avtalebeløpet var knyttet til utkjøp av tidligere avtale. Saken gjaldt for Frøyas sin del ellers krav 
om betaling av utestående leie og erstatning for returkostnader i henhold til kontrakt om leie av 
mulitifunksjonsmaskiner (skrivere).  
Frøya kommune ble saksøkt for 1.326 455 eks. mva. med tillegg av lovens forsinkelsesrente. Det 
ble også nedlagt påstand om betaling av motpartens sakskostnader.  
 
Den 4. November 2016 ble det på vegne av kommunene samlet fremmet et motkrav og 
motsøksmål med krav om tilbakebetaling av for mye betalt leie. Det ble påstått at saken mot Frøya 
kommune måtte overføres til Sør-Trøndelag tingrett som var verneting i henhold til 
rammeavtalen.  
 
Den 2. Februar 2017 traff retten beslutning om at saken mot Frøya kommune ble overført til Sør-
Trøndelag tingrett slik at sakene kunne behandles samlet.  
 
Rett før hovedforhandlingen endret man påstanden for Frøya kommunes sin del (opprinnelig 
motkrav om betaling av 33.930 kr. eksl. mva). Dette fordi STFK endte opp med å konkludere at de 
kostnader som fulgte av support og lisenser knyttet til utskriftsfunksjonen allikevel ikke var dekt av 
leieprisen på maskinen.  
 
Frøya kommune hadde ved rammeavtalens start flere løpende 
leieforhold med tidligere leverandør. For å ivareta lojaliteten i rammeavtalen 
ble eksisterende avtaler avsluttet. 
 
Deler av det opprinnelige kravet mot Frøya fremmet for Oslo tingrett omhandlet 
kostnader knyttet til utkjøp av tidligere avtaler. Dette er i ettertid dokumentert 
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at deler av Dustins krav etter utløp av rammeavtalen er knyttet til kostnader de har pådratt seg til 
utkjøp fra tidligere avtaler. Denne delen av kravet ble derfor akseptert av Frøya kommune. 
 
Det som da gjensto som bestridt av Dustins krav mot Frøya kommune var den delen av 
Leiekostnaden etter avtaleutløp som omhandler ordinær leie (eks utkjøp) 
For perioden etter utløp av rammeavtalen. 
 
Frøya kommune fremmet krav om tilbakebetaling på til sammen kr 484 848,- 
i tilknytning til følgende forhold: 
 
 
→    Prisavvik, til sammen kr 235 368,-.                                                                                   
 
(Kravet var beregnet på bakgrunn av samme metodikk som for 
de øvrige saksøkerne). 
 
 
→    Påslag i leie for funksjonen Uniflow, kr 249 480,- 
 
I avtalen med Frøya kommune var det i avtalesummen gjort et påslag på 
Kr 11.880,- pr mnd for «Uniflow (samme funksjon som Safecom). For 
de øvrige saksøkerne er krav knyttet til vederlag for denne funksjonen av 
prosessøkonomiske grunner ikke fremmet (jf prosesskriv FU s. 1061). 
Denne delen av kravet trekkes av prosessøkonomiske årsaker også 
for Frøya kommunes vedkommende. 
 
Dette fikk følgende betydning for påstand både i hoved- og motsøksmål: 
 
-          I sluttinnlegget var det nedlagt påstand om tilbakebetaling med inntil 
kr. 33.930,- eks mva. Kravet ble frafalt. 
 
-          I motsøksmålet ble påstanden følgende: ”Frøya kommune plikter å betale Dustin kr. 215 
550,- eks mva.” 
 
 
Frøya kommune kunne altså akseptere å betale 450 918,00 kr. i forbindelse med utkjøp av 
maskiner (ut av de 1 319 135,- som var det endelig krav fra Dustin). Frøya kommunes krav mot 
Dustin var dermed på 235 368,00 (for prisavvik) og det dekket derfor ikke den delen av 
utkjøpskostnaden som gjensto når rammeavtalen utløp.  
 
Det ble avsagt dom den 24.05.2017 hvor kommunene fikk fullt medhold i krav om tilbakebetaling 
av for mye betalt leie, og påstanden om at Dustin ikke hadde krav på leie etter rammeavtalens 
utløp. Kommunene ble også tilkjent fulle saksomkostninger.  
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Frøya kommune 
  
Dustin hadde som nevnt fremmet et eget søksmål mot Frøya kommune for Oslo tingrett. Saken 
ble etter kommunens anmodning forent med søksmålet fra de andre rammeavtalepartene. I saken 
for ble det akseptert å betale for dokumenterte kostnader Dustin hadde hatt i fm utkjøp fra 
tidligere rammeavtalepart. For perioden etter rammeavtalens utløp utgjør dette kr 450 918,- . 
Konsekvensene av dette er at kravene samlet sett blir i Dustins favør. Av dommens premisser 
fremgår at Frøya har krav på tilbakebetaling av for mye betalt leie med til sammen kr. 235 000,-. 
Netto beløp etter motregning er kr 235 368,- som Frøya er dømt til å betale til Dustin (dette i tråd 
med vår påstand). 
  
Ingen av partene ble tilkjent saksomkostninger for den delen av saken som omhandler Frøya 
kommune. 
  
Med venlig hilsen/med vennlig hilsen/ Kind regards 

 

Kristine Stokholm Østerballe 

Advokat 

 

 
 

 

Denmark: 

 

Advokatfirmaet Stokholm Svendsen Danmark, filial 

Sct. Mathias Gade 62, 3. Tv. 

8800 Viborg 

Danmark 

www.stokholmsvendsen.dk 

 

Tlf: Kristine Stokholm Østerballe: 

+45 20 64 24 40 

Mail: ks@stokholmsvendsen.dk 

CVR.nr.: 38414461 

Bank: 7670 5952655 

 

Norway: 

 

Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS 

Rådhusgata 8C 

Postboks 71 

7261 Sistranda 

Norge 
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www.stokholmsvendsen.no 

 

Tlf: Kristine Stokholm Østerballe: 

+47 957 09 868 

Mail: ks@stokholmsvendsen.no 

Org.nr.: 914 993 431 

Bankgiro: 4212.04.57890 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 611  

Arkivsaksnr.: 17/1656    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

REGULERINGSPLAN FOR «STEINALDERSTIEN»  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Det bevilges inntil 230.000 kr til utarbeidelse av reguleringsplan for 

Steinalderstien. 

2. Midlene omdisponeres fra prosjektet Sistien. 

 

 

Vedlegg: 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

18.juni 2015 – sak 57/15 - ble prosjektet «Helhetlig Idrettspark» vedtatt i Frøya 

kommunestyre. Ett av underprosjektene er den såkalte «Steinalderstien» som i 

utgangspunktet går fra Sistranda Idrettsplass (Golan) og fram til Vavika, en registrert 

steinalderbosetning vest for Hamarvatnets nordlige ende. 

Prosjektet ble meldt inn til teknisk etat. Tilbakemeldingen var at stien kunne gis universell 

utforming fram til nåværende gapahuk, forbi den og ned til Hamarvatnet, like vest for der det 

gamle pumpehuset sto. Dersom stien skulle gå fra den gamle gapahuken, over høyden og ned 

til Vavika, så måtte det en grundigere behandling til. Det var en forutsetning at traseen – som 

er ca. 600 m lang – fulgte den allerede opparbeidede traktorveien, som ble bygd i 1954.  

Prosjektet ble med den bakgrunnen behandlet på nytt i Frøya kommunestyre, 15.10.15, sak 

104/15. Kommunestyret sa ja til endringen. 

Arbeidet med stien ble påbegynt av KN Entreprenør 1.juni 2016. Med bakgrunn i bilder som 

prosjektledelsen hadde lagt ut på Facebook, fikk fylkeskommunen kjennskap til at arbeidet 

var satt i gang. Det førte til at prosjektkoordinator Jan O Fredagsvik fikk telefon fra Anne 

Haug fra STFK, der stoppordre ble varslet. Årsak: Fylkeskommunen var ikke formelt varslet 



om at prosjektet skulle påbegynnes, og arbeidet som allerede var gjort var å anse som inngrep 

i kulturminne. Arbeidet ble stoppet umiddelbart. 

Det ble foretatt befaring av området fra Anne Haug. Rådmannen og prosjektkoordinatoren 

hadde møte med fylkeskommunen 4.august 2016. I dette møtet ble det varslet at 

fylkeskommunen sannsynligvis ville anmelde kommunen for brudd på kulturminneloven. I 

møtet ble også rådmannen og prosjektkoordinatoren gjort kjent med at det forelå en 

skjøtselsavtale for Steinalderstien, signert av fylkeskommunen, Frøya kommune og 

Kystmuseet. Denne var ukjent for rådmannen, prosjektkoordinatoren og teknisk etat. 

23. og 24.august 2016 kom to arkeologer fra fylkeskommunen – Anne Haug og Marius 

Johansen – til Frøya og foretok kartlegging av skadeomfanget.  Denne resulterte i et notat,  

datert 5.september 2016 - som i sin tur førte til at fylkeskommunen anmeldte tiltaket. 

Dette resulterte i at Frøya kommune fikk en bot på kr. 75.000, som kommunen aksepterte og 

betalte. 

Like før arbeidet med sluttføringen skulle påbegynnes, ble prosjektkoordinatoren varslet om 

at teknisk etat ville utarbeide reguleringsplan for Steinalderstien. Dette arbeidet er nå i 

startfasen, men mangler finansiering. Det har vært en forutsetning at sluttføringen av stien 

skulle skje i nært samarbeid med arkeologer fra fylkeskommunen. Fylkeskommunen har 

takket ja til å delta på oppstartsmøtet for reguleringsarbeidet. 

 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen har tidligere beklaget at det i forbindelse med prosjektet ikke ble tatt formell 

kontakt med fylkeskommunen. Rådmannen aksepterte også den ilagte boten, og 

formannskapet ble orientert om dette i møte 6.februar 2017. 

Rådmannen beklager også at det ikke ble varslet igangsetting av reguleringsplan tidligere. Det 

er gått tapt mange måneder, men rådmannen håper nå at reguleringsplanen blir endelig vedtatt 

tidlig i høst, og at stien kan sluttføres umiddelbart deretter. 

Arbeidet med reguleringsplanen vil bli satt bort til ekstern aktør, og vil ha en kostnad på inntil 

230.000. For å finansiere dette, foreslår rådmannen omdisponering av midler avsatt i 

budsjettperioden til arbeidet med Sistien. Her er det i perioden budsjettert med kr. 800.000. 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 



 
Budsjettpost/kontostreng: 

K 02304.1120.332.551464 kr. 184.000,00 
K 04291.1120.332.551464 kr.   46.000,00 
D 02304.1120.332.551484 kr. 184.000,00 
D 04291.1120.332.551484 kr.   46.000,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jomar Finseth Arkiv: C51  

Arkivsaksnr.: 17/1657    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ARKEOLOGISK UTGRAVING NORDHAMMERVIKA GRAVPLASS  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
1. Formannskapet tar saken om arkeologisk undersøkelse til orientering og vedtar å bruke 

200.000,- av vedtatt budsjett på 400.000,-for utvidelse av Nordhammervika gravplass til 
gjennomføring av de arkeologiske undersøkelsene.  
 

2. Rådmannen bes komme tilbake med sak som omhandler endelig budsjett for utvidelse av 
Nordhammervika gravplass, når resultatet fra arkeologisk undersøkelse foreligger. 

 

 

Vedlegg: 

Utvidelse av gravplassen ved Nordhammervika, Frøya kommune. Varsel om arkeologisk 

registrering. 

Budsjett fra STFK vedrørende arkeologiske undersøkelser. 

Oversiktskart gravplass med hensynssoner. 

 

 

Saksopplysninger:   

Nordhammervika gravplass er plassert i et område hvor det er registrert tidligere arkeologiske 

funn, noe som gir en større hensynssone som grenser til gravplassen. I forbindelse med 

planarbeidet knyttet til utvidelse av gravplassen, er det avklart med Sør-Trøndelag 

fylkeskommune at det er nødvendig å gjennomføre en arkeologisk undersøkelse før en 

eventuell utvidelse kan finne sted. Varsel om arkeologisk registrering ble mottatt i mai. 

Fylkeskommunen utfører selv denne undersøkelsen og har gitt kommunen et tilbud på 

191.473,- for hele studien. Undersøkelsen kan utføres i løpet av juni. Undersøkelsen har 

resultert i at planarbeidet er midlertidig stanset i påvente av eventuelle funn som vil være med 

å styre hvilke områder det er mulig å benytte i forbindelse med utvidelsen. For å sikre at 

planarbeidet kan tas opp så raskt som mulig er undersøkelsen bestilt, under forutsetning av 

politisk behandling og godkjenning i Frøya kommune.  

 

Kostnader for undersøkelsen vil bli belastet det opprinnelige budsjettet på 400.000,- 

 

 

Vurdering: 



Rådmannen vurder at det er viktig for fremdriften i prosjektet med utvidelse av gravplass å få 

gjennomført de arkeologiske undersøkelsene så snart som mulig. Vedørende økonomiske 

konsekvenser så vil eventuelle funn kunne påvirke både plan- og entreprisekostnader og det er 

av den grunn ønskelig å komme tilbake til formannskapet med endelig forslag til budsjett for 

utvidelse av gravplass, når resultatene foreligger. Planarbeidet vil imidlertid settes i gang så 

snart dette er mulig etter arkeologisk undersøkelse, innfor rammen av det resterende beløp på 

ca 200.000,-. 

 

 

 

 



Budsjett arkeologisk registrering

Saksnr. 201620212 Saksbeh.:

Prosjektnr. Dato: 12.05.2017

Tiltakshaver

Adresse

LØNNSKOSTNADER sos.utg.
timekostnader timer à kr direkte lønn 49 % sum
Forarbeid 3 336,00kr        1 008kr               494kr                   1 502kr                 

4 288,00kr        1 152kr               564kr                   1 716kr                 
Delsum 7 2 160kr              1 058kr               3 218kr                
Feltarbeid 7,5 336,00kr        2 520kr               1 235kr               3 755kr                 

75 288,00kr        21 600kr            10 584kr             32 184kr               
   

Delsum 83 24 120kr            11 819kr             35 939kr              
Etterarbeid 3 336,00kr        1 008kr               494kr                   1 502kr                 

37,5 288,00kr        10 800kr            5 292kr               16 092kr               
   

Delsum 41 11 808kr            5 786kr               17 594kr              
Sum lønnskostnader 130 38 088kr            18 663kr             56 751kr              

Indirekte kostnader 60 % av timekostnader 34 051kr              

DRIFTSKOSTNADER antall à kr
Kost 11 733,00kr        8 063kr                 
Losji 8 1 800,00kr     14 400kr               
Reiseutlegg 3 500kr                 
Leiebil el. tilsvarende 2 500kr                 
Sum reise, kost og losji 28 463kr               

Forbruksmateriell og utstyr (10 %) 9 080kr                 
Sum driftskostnader 37 543kr              

KJØP AV TJENESTER
Gravemaskin 29 625kr               
Annet teknisk utstyr 4 828kr                 
Delsum 34 453kr              
Naturvitenskapliege analyser
14C 15 000kr               
annet
Delsum naturvitenskap 15 000kr              
Andre konsulenttjenster 8 000kr                 
Sum kjøp av tjenester 57 453kr              

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)
10 % 5 675kr                 

SUM BUDSJETT (maksimum) 191 473kr            

Sted/ gård, kommune Utvidelse av gravplassen ved Nordhammervika, Frøya

NTNU Vitenskapsmuseet

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Postboks 152, 7261 Sistranda

Bom, km, drivstoff
441, pr døgn+avgift/mva

brakke/WC 312,5 pr døgn + frakt 3265 pr oppdrag

Frøya kommune

Anne Haug

Div kostnader maskinentreprenør 8000,- pr oppdrag

1250,-pr time + frakt pr oppdrag 

 3 prøver a 5000,- pr prøve



 

 
 

Saksbehandler: Anne Haug, anne.haug@stfk.no,    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: +47 72 81 10 00 E-postadresse: 

Postboks 2350  
sluppen 
7004 TRONDHEIM  

Fylkeshuset 
Erling Skakkesgt.14 
7004 TRONDHEIM 

Bankkonto: 
Org.nr.: 

8601.27.27277 
40021 

Postmottak@stfk.no 
Internett: 
www.stfk.no 

     
 

FRØYA KOMMUNE 
Postboks 152 
7261 SISTRANDA 
  
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
   

  
  
Vår referanse Deres referanse Dato 
201620212-6    12.05.2017 

 

Utvidelse av gravplassen ved Nordhammervika, Frøya kommune. Varsel om 
arkeologisk registrering. 

 
Sør-Trøndelag fylkeskommune har mottatt ovennevnte forhåndsvarsel om regulering til 
uttalelse. Før vi kan gi uttalelse må det foretas en arkeologisk feltregistrering innen 
planområdet for å avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner (fornminner).  
 
Kulturminnelovens § 8.4 forutsetter at forholdet til automatisk fredete kulturminner avklares 
før endelig planvedtak kan fattes. Fylkeskommunen har plikt til å undersøke alt areal innen 
plangrensen, og for planleggingen er det viktig at dette gjøres så tidlig som mulig i 
planprosessen.  
 
En arkeologisk feltregistrering innebærer at arkeologer fra fylkeskommunen vil påvise alle 
kulturminner eldre enn 1537 innen planområdet. Slike kulturminner er fredet etter 
kulturminneloven og vil være premissgivende for regulering av arealet. 
 
Den arkeologiske registreringen samt nødvendig for- og etterarbeid bekostes av tiltakshaver 
med hjemmel i kulturminnelovens § 10, jfr. § 9.  
 
 
Faglig vurdering 
Vi vurderer det som sannsynlig at området inneholder hittil ukjente automatisk fredete 
kulturminner, eksempelvis boplasser fra steinalderen eller gravanlegg fra jernalderen. Dette 
på bakgrunn av de topografiske forholdene på stedet samt nærheten til kjente kulturminner i 
området.  Det er kjent et gravminne med id 45657 i kulturminnedatbasen Askeladden.  
Denne er registrert i form av en rund gravhaug like sør for dagens gravplass og kan ut i fra 
sin form og størrelse dateres til jernalder og er sålede et automatisk fredet kulturminne. 
Sikringssonen til gravhaugen går inn i planområdet som nå er aktuelt for utvidelse.  
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Gravhaugen sett mot N. 
 
 
I forbindelse med reguleringsplanarbeid for Nordhammervika – Melkstaden i 2008 ble det 
spilt inn en særskilt hensynssone til dette gravminnet. Det ble videre gitt innspill til samme 
hensynssone i forbindelse med revisjon av kommunedelplan for Sistranda i 2015. 
Gravhaugen er en av svært få gravhauger på Frøya og den er på overvåkningslisten i 
Regional plan for kulturminner i Sør – Trøndelag som et særskilt viktig kulturminne å ta vare 
på.  
Gravrøysa er en relativt stor og klart markert gravrøys som har en litt utypisk plassering 
ettersom den ligger et godt stykke fra sjøen og i et utmarks område. Ofte finner vi 
gravhaugene på toppen av koller og nes med fritt utsyn utover sjøen. Selv om denne 
gravhaugen har en litt utypisk plassering så ligger den fritt i landskapet med godt utsyn og 
med sin utypiske beliggenhet er det kanskje mer sannsynlig at den har henvendt seg til en 
gammel ferdselsvei som har gått gjennom området. Gravminnene ble ofte anlagt enten for å 
synes godt fra sjøen eller for landeveisfarende for å fortelle at her var det mektige kvinner og 
menn som hadde økonomi til å bli lagt i haug/røys. Et annet moment som er vanlig er at 
«utsikt» for den døde også har vært av betydning. Da kulturminnene i sin tid ble til, var utsyn 
og innsyn altså viktige for valg av gravsted. Kulturminneforvaltningen er opptatt av at man i 
fremtiden skal ha muligheten til å forstå og oppleve slike sammenhenger.  
 
Når det gjelder andre typer kulturminner er Frøya først og fremst kjent for sine mange 
steinalderboplasser. Frøya ble tidlig isfritt og i disse områdene kan man finne noen av de 
eldste boplassene i landet. Planområdet har en topografi og høyde over havet som også 
tilsier et potensial for å finne steinalderboplasser. 
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Av dette følger at planområdet/utvalgte deler av planområdet må bli gjenstand for en 
arkeologisk registrering ved hjelp av metoden maskinell søkesjakting kombinert med 
prøvestikking.  Ettersom det er tykk myr på opp til 2 meter enkelte steder og mye trær i 
området ønsker vi å bruke maskin til å avdekke mindre områder slik at vi kommer ned på 
opprinnelig markoverflate.  
Maskinell søkesjakting går normalt ut på at overflatelaget blir fjernet i striper (søkesjakter) 
over bestemte areal ved hjelp av gravemaskin. Søkesjaktene anlegges vanligvis parallelt i en 
avstand av 10-15 m og er gjerne 4 m brede. Dybden kan variere fra ca. 0,20-1 m avhengig 
av grunnforhold og matjordlagets tykkelse. I visse tilfeller er det nødvendig å grave sjakter 
med dybde opp til 2-3 meter. Sikkerhetshensyn og arbeidets karakter fordrer at det alltid må 
være to personer som følger gravemaskinen. Etter avdekking vil eventuelle automatisk 
fredete kulturminner bli dokumentert og sjaktene legges igjen. 
 
Det som påvises ved maskinell søkesjakting er spor nedgravd i undergrunnen eller avsatt i 
jordlag under markoverflaten. Dette kan være ildsteder, dyrkingslag, gravminner, flintfunn, 
avfallsgroper, gjerdekonstruksjoner eller groper for smiing og jernfremstilling. De vanligste 
sporene er stolpehull, veggrøfter og kokegroper. Stolpehull og veggrøfter er spor etter 
jordgravde stolper og syllstokker i bærekonstruksjonen til forhistoriske hus. Kokegroper er 
forhistoriske stekeovner som vises som sirkulære fordypninger fylt med istykkerbrent stein, 
trekull og rødbrent sand.  
 
I denne saken er det noe usikkert hvor lange og brede sjaktene kan bli ettersom vi er usikre 
på om myra er like tykk over det hele, men vi anser bruk av maskin som hensiktsmessig 
kombinert med prøvestikking der det er mulig.  
 
 
Kostnadsoverslag 
Vi er noe usikre på hvor lang tid registreringen vil ta ettersom det er noen utfordringer mht. 
tykkelsen på myra i området. Vi må påregne at arbeidet kan ta noe lengre tid som følge av 
dette. Vi regner likevel med at arbeidet kan utføres i løpet av 5 arbeidsdager med to 
personer. Se vedlagte budsjett. 
 
Kostnadsoverslaget blir på til sammen kr. 191 473,- 
 
Dette inkluderer forarbeid og tilrettelegging, administrasjonsutgifter, lønns- og reiseutgifter, 
feltarbeid, rapportskriving, eventuell funnbehandling og innlasting i den nasjonale 
kulturminnedatabasen Askeladden.  
 
Budsjetteringen er i henhold til ny retningslinje fastsatt av Klima- og miljødepartementet, 21. 
august 2015, for gjennomføring av undersøkelsesplikten og budsjettering av arkeologiske 
registreringer i henhold til kulturminneloven § 9, jf. § 10. Retningslinjen trådte i kraft 1. januar 
2016.   
 
Retningslinje og veileder finnes her: 
www.riksantikvaren.no/content/download/30275/195050/file/ 
 
I henhold til retningslinjen skal det budsjetteres med kostnader knyttet til gravemaskin, flytt 
av gravemaskin, brakke, kabelpåvisning, utarbeidelse av arbeidsvarslingsplan mm. 
Tiltakshaver står fritt å skaffe gravemaskin mv. selv, da tiltakshaver kan oppnå bedre priser 
enn det Sør-Trøndelag fylkeskommune kan.  Det må da benyttes en gravemaskin på 
minimum 15 tonn, med pusseskuff og rotor-tilt fra et autorisert maskinentreprenørfirma. 
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Vi ber om en tilbakemelding på om tiltakshaver ønsker velge maskinentreprenør selv, se 
vedlagte avkryssingsskjema, og henviser der til krav som må være oppfylt til maskinpark mv.  
 
Budsjettet har ikke tatt høyde for fjerning av trær i området før en eventuell registrering. 
Dette er særlig aktuelt i østlige delen av planområdet. Det vil være hensiktsmessig at noe 
trefelling gjøres før registreringen tar til, da vi lettere kan komme til med maskin. Det er viktig 
at stubber ikke fjernes da det kan skade strukturer i undergrunnen. Det er videre viktig at 
man gjør dette så skånsomt som mulig slik at det heller ikke påføres skader på undergrunn 
som igjen kan skade kulturminner. Sør – Trøndelag fylkeskommune vil være behjelpelig med 
å gi råd i forkant av dette arbeidet slik at det gjøres så skånsomt som mulig og vi ber om at 
tiltakshaver tar kontakt i forkant av dette arbeidet hvis det blir aktuelt med en registrering. 
 
Kostnadsoverslaget er et maksimumsbeløp og kun medgåtte timer belastes 
tiltakshaver. 
 
Spesifikasjon av budsjett 
 
Forarbeid: 7 timer fordelt på prosjektleder og feltleder.  
Feltarbeid: 2 arkeologer i 5 dager = 75 timer 
Etterarbeid: 37, 5 timer for feltleder og 3 timer for prosjektleder 
 
 
Reise og opphold er i henhold til statens satser for reiser innenlands: 
 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kostgodtgjorelse-og-nattillegg/id438637/ 
 
Leiebil er i henhold Sør –Trøndelag fylkeskommune sin rammeavtale med Hertz 
Når det gjelder gravemaskin har vi budsjettert med 3 dager til dette arbeidet og lagt oss på 
en gjennomsnittspris pr time i fylket.  
Det er også krav til brakke og toalett for våre ansatte ved feltarbeid over 3 dagers varighet og 
vi har derfor lagt inn kostnader til dette. 
Det er i tillegg budsjettert med 3 dateringsprøver hvis det skulle være behov. 
 
 
Forutsetninger for gjennomføring av feltarbeidet 
Fylkeskommunen er innstilt på å utføre feltarbeidet så snart tiltakshaver ønsker dette. Vi må 
imidlertid kontaktes i rimelig tid slik at vi kan gjøre nødvendige forberedelser. Feltarbeidet 
kan kun utføres på barmark, uten tele i grunnen og med tilfredsstillende lysforhold.  
 
Vi ber tiltakshaver om skriftlig bekreftelse på kostnadsoverslaget (jf. vedlegg). Tiltakshaver 
må også inngå avtale med berørte parter om erstatning for eventuell avlingsskade, samt 
varsle aktuelle grunneiere og brukere om det forestående feltarbeidet. Dette skal gjøres av 
tiltakshaver minst 3 uker før oppstart av registreringen. Forslag til varslingsbrev ligger på 
våre hjemmesider: www.stfk.no/no/Tjenester/Kulturminnevern/Arkeologi-og-planarbeid/  
 
Tiltakshaver må selv vurdere når det er hensiktsmessig å få utført det arkeologiske 
registreringsarbeidet i forhold til planprosessen. Viser det seg at planområdet er vesentlig 
endret eller utvidet når reguleringsplanen blir lagt ut til offentlig ettersyn, vil vi måtte vurdere 
ytterligere arkeologiske registreringer. 
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Konsekvenser ved funn av automatisk fredete kulturminner  
Den arkeologiske registreringen i regi av fylkeskommunen er en påvisning av eventuelle 
automatisk fredete kulturminner. Blir slike påvist innen det aktuelle planområdet vil 
fylkeskommunen vanligvis sette vilkår om endring av planen, slik at kulturminnene kan 
reguleres til bevaring gjennom hensynssoner d) og c).  med bestemmelser knyttet til 
arealbruk og vern av kulturminner. 
 
Det er også mulig å søke om dispensasjon fra kulturminneloven for å frigi automatisk fredete 
kulturminner. Dispensasjonsmyndigheten er tillagt Riksantikvaren, og hvis det gis 
dispensasjon vil det normalt bli satt vilkår om en arkeologisk utgraving før området blir frigitt 
og kan nyttes til tiltenkte formål. Reguleringsplanen kan ikke vedtas før Riksantikvarens 
vilkår er nedfelt i reguleringsbestemmelsene.  
 
Den arkeologiske utgravingen bekostes av tiltakshaver med hjemmel i kulturminnelovens § 
10. I vårt fylke foretas arkeologiske utgravinger av NTNU Vitenskapsmuseet.  
 
 
Fristforlengelse 
Kulturminnelovens § 9 bestemmer at fylkeskommunen skal gi uttalelse til en plan innen tre 
måneder. Riksantikvaren vil etter anmodning kunne forlenge vår uttalefrist hvis nødvendig. Vi 
vil i første omgang forespørre kommunen som tiltakshaver om å forlenge fristen inntil vi har 
fått utført vårt arbeid med planen. Dersom fristforlengelse av noen grunn ikke skulle tilstås, 
ber vi om å bli kontaktet umiddelbart.  
 
Vi ber om at vedlagte avkryssingsskjema returneres avkrysset og underskrevet. 
 
Det understrekes at Sør-Trøndelag fylkeskommune ikke kan avgi endelig uttalelse før de 
arkeologiske forhold er avklart. Av dette følger at kommunen ikke kan egengodkjenne 
reguleringsplanen før vårt arbeid er gjennomført.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anne Haug 
Seniorrådgiver 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Vedlegg: Kart over planområdet 
               Budsjett for arkeologisk registrering 
               Avkrysningsskjema 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jomar Finseth Arkiv: 204  

Arkivsaksnr.: 16/3637    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

SØKNAD OM FRITAK FOR BETALING AV KOMMUNALEAVGIFTER FOR 

GRENDALAGENE  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Søknaden avslås og rådmannen sender svarbrev til Titran grendalag 

 

Vedlegg: 

Brev fra Titran grendalag, datert 6.12.2016 

Brev fra Titran grendalag, datert 22.3.2017 

 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune har mottatt to henvendelser fra Titran grendalag vedrørende søknad om 

fritak for kommunale avgifter som gjøres gjeldende for alle grendahus i kommunen. Første 

henvendelse, datert 6.12.2016, er søknad. Andre henvendelse, datert 22.3.2017 er purring på 

manglende svar. For Titran grendalag utgjør kommunal avgift ca. 4.000,-/år og nevnes å være 

en betydelig utgift for grendalaget.  

 

Vurdering: 

Rådmannen vurder at det er i strid med kommunal lovgivning og regelverk å gi fritak for 

kommunale avgifter, uansett formål. Hvis det ønskelig å gi en eventuell økonomisk 

kompensasjon for grendalagene, så må denne komme i form av økonomisk støtte for drift av 

grendahusene i kommunen. En slik støtte kun beregnet for grendalagene vil være en 

utfordring med tanke på andre lag, organisasjoner og foreninger som har utgifter knyttet til 

drift av bygninger og anlegg.  Det vil være vanskelig å etablere skillelinjer og regelverk som 

tilgodeser kun grendalagene. Søknaden forslås avslått. 

 

 

 

 

 

 



'I tran 6. desember 2016

Til

Frøya kommune

v/formannskapet

7260 Sis+randa

Ang. kommunale avgifter.

Ti+ran ̂ rendalag ber med de++e a+ be om a+ grendalagene slipper 5
be+ale kommunale avgifter. Grendalag som eier/har egne hus må
be+ale dette. Vi mener a+ kommunen bør vise a+ de setter pris på

arbeidet som blir gjort u+e i grendene 09 derfor kan frita
grendalagene for denne u+gif+en.

For Ti+ran Grendalag u+gjør de++e ca. kr 4000, - i åre+.

Håper på posi+ivt svar.

For

Tet i Ti+rar

p
é^e+he Lund

leder



Titran22. mars 2017

Til

Frøya kommune

v/ordfører Berit Flåmo

Rådhusgaten 25

7260 Sistranda

Ang. Grendalagets kommunale utgifter.

Viser til brev til formannskapet 6. desember 2016 der vi ber om at grendalaget(ene) som har
grendahus må få slippe å betale kommunale avgifter.

Vi kan ikke se at vi har fått svar på denne henvendelsen.

Vi mener fortsatt at grendalagene gjør en flott innsats for grenda og kommunen på ulike måter og
bør heller belønnes. l tillegg kan jeg minne om at grendalaget på Sistranda bruker Frivilligsentralen til
sine møter og slipper å betale avgifter og andre utgifter.

Håper på positivt svar.

ForTitran Grendalag

\ff fjAA^
\..
Grethe Lund

leder



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jomar Finseth Arkiv: M42  

Arkivsaksnr.: 17/1658    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

BOBILTØMMING: ANBUD BYGGING OG DRIFT  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet vedtar at anbudsutlysningen trekkes. 

 

Rådmannen vurderer andre løsninger og tar saken tilbake til formannskapet høsten 2017. 

 

 

Vedlegg: 

Tilbud fra Bremnesgruppen datert 5.6.2017 

Kart over foreslått løsning for tømmeanlegg bobil ved Rabben Marina 

 

Saksopplysninger:   

Sommeren 2016 utlyste Frøya kommune en konkurranse knyttet til etablering av 

mottaksløsning for avløp fra bobil. Frist for tilbydere var satt til 1.8.2016. Bakgrunnen for 

utlysningen er bestemmelsene i Lov om vern mot forurensninger og om avfall 

(forurensningsloven), § 26:  

«Kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet mv.  

Kommunen skal sørge for tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere og 

samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann. Det samme gjelder for 

oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann. Kommunen skal også sørge for 

nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter mv. 

 

Teknisk avdeling mottok ett anbud på denne utlysningen. Fra Bremnesgruppen, der 

lokaliteten for tømming er Rabben marina. I sitt tilbud har tilbyder også tatt høyde for at 

tømmestasjonen skal håndtere buss og båt i tillegg til bobil. Anlegget vil ha noe 

parkeringskapasitet både for buss og bobil.  

Det har vært gjennomført flere møter med tilbyder der det ble fremlagt et tilbud for 

forhandling 8.5.2017: 
- Entreprisekostnader 460.613,- 

- Driftskostnader årlig 120.700,- 

Alle kostnader er eks MVA. 

 

I ettertid har det vært gjennomført forhandling og endelig tilbud fra Bremnesgruppen er 

justert i tilbud datert 5.6.2017: 
- Entreprisekostnader 402.613,- 



- Driftskostnader årlig   20.000,- 

Alle kostnader er eks MVA. 

 

I årlige driftskostnader ligger følgende punkter/oppgaver: 
- Årlig ettersyn gjennomført av fagpersoner 

- Årlig vedlikehold/deler 

- Daglig ettersyn og renhold (7 måneder/år) 

 

Bremnesgruppen har lagt som forutsetning at det inngås en 5-års avtale mellom partene. 

Kommunen dekker kommunale gebyrer for tilkobling og drift av anlegget.  

 

En sjekk med to andre kommuner viser at det er forskjellig praksis hvorvidt bobiltømming 

drives av kommune eller private. Steinkjer kommune har 2 stasjon der begge driftes av 

kommunen, men hvor en av dem ivaretas daglig av en campingplass. I øyer kommune er det 

private stasjoner. Det er tilsynelatende ikke vanlig å kreve inn engangsgebyr for den enkelte 

bobil/buss. 

 

I kartgrunnlaget for anlegget er det skissert en løsning som ikke er i samsvar med gjeldende 

reguleringsplan og utforming av anlegget forutsetter ny reguleringsplanprosess, eventuelt 

justering av utforming og byggesak innenfor gjeldene plan og formål. 

 

Vurdering 

Utlysningen av tømmestasjon for bobiler resulterte i kun en tilbyder, noe som er utfordrende 

med tanke på å kunne vurdere kostnadene i det innkomne tilbud. Med bakgrunn i dette kunne 

det vært mulig å avlyse konkurransen, for deretter å velge to mulige veier: 
- Utlyse på nytt 

- Etablere kommunalt drevet tømmestasjon. 

 

Et alternativ kan være å etablere en kommunal tømmestasjon, noe som vil forsinke prosessen 

ytterligere og vil ha som konsekvens at det må fremskaffes tomt, samt at kommunale ansatte 

må innom tømmestasjonen 7 dager i uken for å gjennomføre daglig rengjøring og vedlikehold. 

 

Mulige alternativer vurderes i løpet av sommeren og det vil være naturlig å ha fortsatt dialog 

med Bremnesgruppen om den løsning som er presentert. 

 

 

Tilrådning 

Rådmannen tilråder at anbudsutlysningen trekkes med bakgrunn i at det kun kom ett tilbud, 

slik at det er utfordrende å vite om kostnader ligger på rett nivå. Området som er tenkt brukt 

for tømmestasjon er ikke godkjent i byggesak med tanke på utforming og plassering, og 

plasseringen er ikke diskuterte med byggesaksbehandler. Med dette som bakgrunn tilrår 

rådmannen at mulige løsninger vurderes gjennom sommeren og endelig løsning tas opp som 

sak til formannskapet høsten 2017.  

 

 

 

 



 
 

Til Frøya kommune 

 

 

05.06.2017 

 

 

 
OPPDATERT TILBUD OM BUSS-, BOBIL- OG BÅT-TØMMING FRØYA 

 
Det vises til møte vedr vårt tilbud på Frøya kommunehus 05.05.2017 og oversender med 
dette et oppdatert tilbud iht de momenter som ble diskutert i møte. På vegne av våre 
selskaper Rabben Marina AS og Rabben Restaurant AS oversendes med dette en godkjent, 
spesifisert løsning med lokalisering ved vårt anlegg på Rabben. Tilbudet er komplett og 
bindende, og vil bli igangsatt etter politisk behandling.  
 
Vårt konsept: 
 
Det finnes ikke muligheter for tømming av septiktank for bobiler- eller båtturister på Frøya. 
Vårt anlegg er lokalisert tett inntil fylkesveg 714, Nordfrøyveien, ved innkjøringen til 
Sistranda, samtidig som det er lokalisert like ved sjøen i tilknytning til et robust marinaanlegg 
med offentlige gjesteplasser for båtturister, parkeringsplasser for bl.a. bobiler og med 
fasiliteter som strøm, vann, drivstoff, wc, dusj, vaskemaskin, vakthold samt restaurant og 
overnattingsfasiliteter i Rabben Brygger.  
 
Tømmestasjonen vil få en sentral lokalisering iht trafikken til og fra øyrekken, både til land og 
vanns, i tillegg til handelsstanden på Sistranda. Med enkel skilting langs fv 714, 
Nordfrøyveien, vil dette kunne bli et tilbud med lett adkomst for bobilturister og et tilbud for 
båtturister som kommer til Frøya med avmerking i ulike sjøkart osv.  
 
Løsningen som vi tilbyr Frøya kommune er en godkjent løsning som er i bruk langs andre 
veistrekninger- og på andre marinaanlegg i Norge. Løsningen er en kombinasjonsløsning 
som dekker flere behov; tømming i fra bobiler, campingvogn, fritidsbåter og yrkesbåter som 
ligger ved vår liggekai, samt annet avfall fra fra disse. Vi vil tilrettelegge p-plasser for bobiler 
og biler med campingvogn samt en i bruk enkel adkomst til tømmestasjon. Det vil bli 
tilrettelagt 2 pumpeautomater med vannspyling, en ved vei for bobiler/campingvogner og en 
ved havn for båter. Anlegget skal også kunne brukes av busser.  
 
Kostnader: 
 
Kostnader forbundet med installasjon av anlegg på Rabben (alle tall er å forstå eks mva):  
 
Tømmestasjon for buss, bobil, campingvogn, fritidsbåt og yrkesbåt kr 240.113 
Rør 32 mm         kr     0  
Rør 63 mm         kr   22.500 
Rør 110 mm         kr   10.000 
Graving/masse        kr   22.500 
Fundament         kr   20.000 
Elektriker påkobling        kr   45.000 
Rørlegger påkobling        kr   24.500 
Arbeidskraft         kr   33.000 
Uforutsett/div         kr   0 
 
Sum          kr 402.613 eks mva 



 
 
 
Kostnader forbundet med ettersyn, vedlikehold og leie av grunn:  

 
Vi foreslår at det inngås en 5 års avtale med Frøya kommune, med opsjon på nye år :  
 

- årlig driftskostnader (servicekostnader og dagligtilsyn)  kr 20000.- 
 
Alle tall er å forstå eks mva. Tall er tatt utgangspunkt i tema diskutert i møte 05.05.2017 med 
Frøya kommune. Det foreslås en årlig engangssum som partene blir enige om. Avtalt pris tar 
utgangspunkt i leverandørens priser og normtall for leie av grunn til slike formål.  

 
Igangsettelse:  
 
Så snart et politisk vedtak er fattet foreslås det at prosjektet iverksettes. Om det er ønskelig 
for Frøya kommune så nedsettes det en arbeidsgruppe som styrer prosjektet i 
gjennomføringsfasen. Vår anleggsmaskinfirma Excavator AS vil sette av kapasitet til å utføre 
oppdraget. Vi gjør oppmerksom på at det er ca 4 ukers leveringstid på tømmestasjon.  
 

Vi imøteser Frøya kommunes tilbakemelding på vårt tilbud. Ved spørsmål, ta kontakt med 

undertegnede på tlf 90588578 eller sveinjarle@bremnesgruppen.no. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Bremnesgruppen 

 

 

 

Svein Jarle Midtøy 

adm.dir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sigrid Hanssen Arkiv: 611  

Arkivsaksnr.: 17/1640    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet  

Kommunestyret 

 
UTBYGGING AV HOLAHAUAN BOLIGOMRÅDE PÅ KVERVA 

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar å avslutte forhandlinger om grunnerverv for 

nødvendig tomtekjøp til utbygging av boligfeltet Holahauan på 

Kverva/Nordskag. 

2. Frøya kommunestyre vedtar å ikke gjennomføre detaljprosjektering fram til 

anbudsdokumenter. 

3. Frøya kommunestyre vedtar å ikke bygge ut boligfeltet Holahauan på 

Kverva/Nordskag 

 

 

 

Vedlegg: 

 
Holahauan – forprosjekt datert 20.05.2014 

Holahauan - reguleringsplan og kart over eiendommer 

Orienteringsbrev til grunneiere - avklaring vedrørende salg 

Vedtak fra FSK 03.06.14 sak 14/629 – vedrørende forhandling av nødvendig tomteareal 

FSK 22.03.17 Sak 17/675 med protokoll 

 

Saksopplysninger:   
Det vises til forprosjekt for utbygging av Holahauan boligområde på Kverva med kostnadsoverslag 

for utbygging både eksternt og internt i boligfeltet. Det vises også til likelydende brev tilskrevet 

grunneiere for området vedrørende grunnerverv og erfaringspriser for området. 

Reguleringsplan for Holahauan boligfelt på Kverva ble egnengodkjent i 2009. Feltet omfatter 17 nye 

boligtomter med en tomtestørrelse på 1 – 1,2 daa. Det er utarbeidet ett forprosjekt for utbygging av 

infrastruktur for feltet. 

Det har vært annonsert og forespurt interesse for området i 2016 og det ble avklart å inngå 

forhandlinger med grunneiere etter at interessen for området passerte seks konkrete forespørsler 

for kjøp av tomt i området. Møte med grunneiere og forhandlinger om pris for området startet 

høsten 2016. Kommunen har forhandlet med bakgrunn i prisestimat i brev til grunneiere og kalkyle i 

forprosjekt. Siste tilbud fra kommunen er på kr 45,- pr m2. Prisforventning fra grunneiere er på kr 



100,- pr m2. Det opplyses om at grunneier på gnr 16 bnr 9 ikke er interessert i å delta i utbyggingen, 

dette gjør at tomt nr. 16 og 17 utgår i prosjektet og vi sitter igjen med 15 tomter i boligfeltet. 

Videre har det, med bakgrunn i tilbakemelding om utvidet fullmakt i FSK 22.03.17 vært forhandlet 

videre om grunnerverv for nødvendig tomteareal til utbygging av boligfeltet. Forhandlingene er 

avsluttet og prisnivået for grunnerverv ble betydelig høyere enn forespeilet i opprinnelig prosjekt – 

dette utgjør en dobling av opprinnelig pris.  Opprinnelig tomtepris var estimert til kr 450 000,-  

Dagens prisnivå ligger på kr 560 000,- kr pr tomt. 

Konsumprisindeks for januar 2014 til januar 2017 er 7,97% (kilde STICOS konsumprisindeks) og 

utgjør også en prisøkning på tomtene.  

Av 7 interesserte tomtekjøpere sier nå 3 at de ikke vil kjøpe, 2 vil kjøpe og 2 er ikke tilgjengelig for 

tilbakemelding. 

 

 

Vurdering: 

 

 
Forprosjektet tar utgangspunkt i en entreprenørkostnad på kr 5 873 925,- for utbygging av 

boligfeltet. For å etablere boligfeltet må det også utvikles infrastruktur inn til området, vann, avløp 

og veg må på plass og dette utgjør til sammen en kostnad på kr 2 600 900,- Til sammen utgjør hele 

utbyggingen en total kostnad på kr 8 474 825,- eks mva. i 2014 kroner. 

Konsumprisindeks for januar 2014 til januar 2017 er 7,97% (kilde STICOS konsumprisindeks) 

Grunnerverv 

Ser vi på grunnerverv på gnr 16/10 og 15/6 utgjør dette til sammen 34000 m2. For å unngå å kjøpe 

mer areal enn nødvendig foreslås ett grunnerverv oppad begrenset til 28000 m2, som helt 

nødvendig areal for utbyggingen. En beregning viser da at grunnerverv vil beløpe seg til kr 75,- pr 

m2 x 28000 m2 som blir sum kr 2 100 000,- Fordelt på 15 boligtomter utgjør dette kr 140 000,- pr 

tomt. 

Kommunens selvkost pr tomt 

Ser vi isolert sett på entreprenørkostnaden i forprosjektet er det på kr 5 873 925,- (kr 6 343 839,- 

omregnet med 1,08 for 2017). Tall i beregningen med parentes gjelder 2017, tall uten parentes 

gjelder prisnivå med utgangspunkt i 2014 med grunnerverv til 37, - kr pr m2. 

Fordeler vi dette på 15 tomter blir dette kr 391 595,- (kr 422 922,-) Summerer vi dette sammen med 

grunnerverv blir dette til sammen kr 460 661,- (kr 562 922,-) pr tomt i kommunens selvkost. Tar vi 

med kostnader beregnet for nødvendig infrastruktur til boligfeltet utgjør dette kr 2 600 900,- (kr 2 

808 972,-) fordelt på 15 tomter som gir kr 173 394,- (kr 187 265,-) pr tomt i tillegg. 

Markedsmessig vurdering 

Kommunen selger boligtomter i Sistranda sentrum for kr 450 – 500 000,- pr tomt. Det er 

markedsført ett prisnivå rundt kr 450 000,- pr tomt for boligfeltet på Holahauan, og det der med 

bakgrunn i dette prisnivået vi har fått henvendelser på området. Henvendelsene kommer som en 

stor del fra folk som jobber lokalt på Kverva/Nordskaget og som ønsker å etablere seg pga. av 

nærhet til arbeidsplassen. 



Det antas at det ikke er stor markedsmessig vilje til å betale noe vesentlig ut over prisantydning for 

området, og flere av de som var potensielle kjøpere har nå trukket seg fra prosjektet. Med bakgrunn 

i dette anbefales det ikke å realisere utbygging av området.  

Det kan også nevnes at det innenfor 2-3 km i samme området ligger boligtomter til salgs for kr 

420 000,- pr tomt.  

 

 

 

 

 

























































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sigrid Hanssen Arkiv: 611 &50  

Arkivsaksnr.: 17/675  Unntatt offentlighet  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GRUNNERVERV BOLIGFELT HOLAHAUAN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet vedtar å tilby inntil kr 50,- pr m2 for grunnerverv oppad begrenset til 22.000 

m2 for Holahauan boligområde på Kverva. Inkludert i grunnerverv er regulerte tomter og 

nødvending areal til veg og øvrig infrastruktur og lekeplass. 

 

 

Vedlegg: 

Holahauan – forprosjekt 

Holahauan - reguleringsplan og kart over eiendommer 

Orienteringsbrev til grunneiere -  avklaring vedrørende salg 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

17/675-1 GRUNNERVERV BOLIGFELT HOLAHAUAN  

U Ofl §13 jf. fvl §13 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Det vises til forprosjekt for utbygging av Holahauan boligområde på Kverva med 

kostnadsoverslag for utbygging både eksternt og internt i boligfeltet.  Det vises også til 

likelydende brev tilskrevet grunneiere for området vedrørende grunnerverv og erfaringspriser 

for området. 

 

Reguleringsplan for Holahauan boligfelt på Kverva ble egnengodkjent i 2009. Feltet omfatter 

17 nye boligtomter med en tomtestørrelse på 1 – 1,2 daa. Det er utarbeidet ett forprosjekt for 

utbygging av infrastruktur for feltet. 

Det har vært annonsert og forespurt interesse for området i 2016 og det ble avklart å inngå 

forhandlinger med grunneiere etter at interessen for området passerte seks konkrete 

forespørsler for kjøp av tomt i området. Møte med grunneiere og forhandlinger om pris for 

området startet høsten 2016. Kommunen har forhandlet med bakgrunn i prisestimat i brev til 

grunneiere og kalkyle i forprosjekt. Siste tilbud fra kommunen er på kr 45,- pr m2.  

Prisforventning fra grunneiere er på kr 100,- pr m2.  Det opplyses om at grunneier på gnr 16 



bnr 9 ikke er interessert i å delta i utbyggingen, dette gjør at tomt nr. 16 og 17 utgår i 

prosjektet og vi sitter igjen med 15 tomter i boligfeltet.  

 

Vurdering: 

 

Forprosjektet tar utgangspunkt i en entreprenørkostnad på kr 5 873 925,- for utbygging av 

boligfeltet.  For å etablere boligfeltet må det også utvikles infrastruktur inn til området, vann, 

avløp og veg må på plass og dette utgjør til sammen en kostnad på kr 2 600 900,-   Til 

sammen utgjør hele utbyggingen en total kostnad på kr 8 474 825,- eks mva. i 2014 kroner.  

Konsumprisindeks for januar 2014 til januar 2017 er 7,97% (kilde STICOS 

konsumprisindeks) 

 

Grunnerverv 

 

Ser vi på grunnerverv på gnr 16/10 og 15/6 utgjør dette til sammen 34000 m2. For å unngå å 

kjøpe mer areal enn nødvendig foreslås ett grunnerver oppad begrenset til 22000 m2. En 

beregning viser da at grunnerverv vil beløpe seg til kr 50,- pr m2 x 22000 m2 som blir sum kr 

1 100 000,-  Fordelt på 15 boligtomter utgjør dette kr 73 333,- pr tomt.   

 

Kommunens selvkost pr tomt 

 

Ser vi isolert sett på entreprenørkostnaden i forprosjektet er det på kr 5 873 925,- (kr 

6 343 839,- omregnet med 1,08 for 2017) 

Fordeler vi dette på 15 tomter blir dette kr 391 595,- (kr 422 922,-) Summerer vi dette 

sammen med grunnerverv blir dette til sammen kr 464 928,- (kr 496 255,-) pr tomt i 

kommunens selvkost. Tar vi med kostnader beregnet for nødvendig infrastruktur til boligfeltet 

utgjør dette kr 2 600 900,- (kr 2 808 972,-) fordelt på 15 tomter som gir kr 173 394,- (kr 

187 265,-) pr tomt i tillegg.   

 

Markedsmessig vurdering 

 

Kommunen selger boligtomter i Sistranda sentrum for kr 450 – 500 000,- pr tomt. Det er 

markedsført ett prisnivå rundt kr 450 000,- pr tomt for boligfeltet på Holahauan, og det der 

med bakgrunn i dette vi har fått henvendelser på området. Henvendelsene kommer som en 

stor del fra folk som jobber hos Salmar og som ønsker å etablere seg i tilknytning til området 

pga. av nærhet til arbeidsplassen.  Det antas at det ikke er stor markedsmessig vilje til å betale 

noe vesentlig ut over prisantydning for området. Med bakgrunn i dette anbefales det ikke å 

tilby mer en kr 50,- pr m2 for grunnerverv. Kommunen bør også vurdere om det er 

økonomisk forsvarlig å realisere dette prosjektet.  

 

Rådmannens innstilling i saken 

 

Det vises til forprosjekt for utbygging av Holahauan boligområde på Kverva med 

kostnadsoverslag for utbygging både eksternt og internt i boligfeltet.  Det vises også til 

likelydende brev tilskrevet grunneiere for området vedrørende grunnerverv og erfaringspriser 

for området. 

 

Rådmann anbefaler på dette grunnlaget Formannskapet å tilby inntil kr 50,- pr m2 for 

grunnerverv oppad begrenset til 22000 m2. Inkludert i grunnerverv er regulerte tomter og 



nødvending areal til veg og øvrig infrastruktur og lekeplass. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/629    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

KVERVA(HOLAHAUAN) BOLIGFELT - FORPRSOJEKT  
 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Det vises til forprosjekt for utbygging av Kverva(Holahauan) boligfelt med kostnadsoverslag 

for utbygging både eksternt og internt i boligfeltet. 

Formannskapet er av den oppfatning at det er viktig å tilrettelegge eneboligtomter i området i 

samsvar med reguleringsplanen, slik at man har tilbud om kommunale tomter også i 

Kverva/Nordskag-området. Dette ikke minst sett i forhold til at man har besluttet utbygging 

av Nordskag oppvekstsenter. 

 

Formannskapet ber om at det snarest inngås forhandlinger med grunneierne om erverv av 

nødvendig tomteareal og at feltet detaljprosjekteres frem til og med utarbeidelse av 

anbudsdokumenter. Så snart kjøpekontrakter med grunneierne er godkjent utlyses tomtene på 

det åpne markedet for å få en oversikt over interessen for tomtekjøp. Utbygging av feltet 

avventes inntil frist for påmelding for kjøp av tomt er utgått. 

 

 

Vedlegg: 
Reguleringsplan for Holahauan boligfelt 

Forprosjekt for utbygging av Holahauan boligfelt, datert 20.05.2014 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksopplysninger:   
 

Reguleringsplan for Holahauan boligfelt(Kverva) ble egengodkjent i 2009.  Feltet omfatter 

totalt 17 nye boligtomter med en tomtestørrelse på 1 – 1,2 daa.  

 

Det er nå utarbeidet forprosjekt for utbygging av infrastruktur for feltet og forprosjektet 

legges nå frem for godkjenning.  

Vurdering: 

 
Ved andre utbygginger av boligfelt i kommunen er kostnadene til hovedveg inn til første 

tomta(reguleringsgrensa) ikke fordelt på tomtene, men bekostet av kommunen fullt ut. Det 



samme gjelder hovedvannledning og hovedkloakk inn til reguleringsgrensa. Disse 

kostnadene er dekket over VAR-området. 

 

Med dette som utgangspunkt er det følgende kostnadsoppsett for utbygging av feltet: 

 

 Hovedveg   : kr.    897.150,- 

 Hovedvannledning  : kr.    299.000,- 

 Hovedkloakk   : kr. 1.404.750,- 

 Infrastruktur internt i feltet : kr. 5.873.925,- 

 Totalt ekskl. mva  : kr. 8.474.825,- 

 
Med 17 tomter betyr dette en tomtekostnad på kr. 350.000,- for infrastrukturen. I tillegg 

kommer råtomtpris, gebyrer for deling, kartforretninger og tinglysing. Skal man også ta med 

kommunens rentekostnader for den forskottering av utbyggingen kommunen foretar på 

lignende måte som for Beinskardet, vil man komme opp i en tomtepris på 450- 500.000,- alt 

avhengig av hvilke pris det blir for erverv av boligområdet. 

 

Med bakgrunn i de høye utbyggingskostander pr. tomt er det foreløpig ikke oppstartet 

forhandlinger med grunneierne i området om kjøp av tomtefeltet. Dette med bakgrunn i at 

man faktisk da i ytterste konsekvens kan sitte med et boligfelt som ikke blir utbygd eller hvor 

man ikke får solgt tomter pga. tomteprisen. 

 

Administrasjonen har hatt en telefonisk henvendelse om kjøp av tomt i området. Det ble 

allerede da antydet en tomtepris på rundt kr. 450.000,- og vi fikk da til svar at det var helt 

uaktuelt å kjøpe tomt i området til denne prisen. Tomtefeltet har ikke vært ulyst på det åpne 

marked, da vi ikke har tomteprisen klar før nå. Rådmannen mener at man kanskje bør 

kunngjøre ledige tomter i feltet og med en tomtepris på kr. 450.000,- for å få en oversikt over 

interessen. Dersom man foretar en slik kunngjøring så må man holde fast ved denne 

tomteprisen, selv om anbud på et senere tidspunkt viser en høyere kostnad. 

 

Med en total utbyggingskostnad på ca. kr. 8,5 mill og med tillegg av tomtekjøpet, så vil dette 

bety en stor økonomisk utgift for kommunen dersom man ikke får solgt tomtene. Det kan her 

vises til utbygging av Nordskag boligfelt og Dyrøy boligfelt som ble utbygd på slutten av 80-

tallet og hvor man til slutt måtte la tomtene gå gratis. Selv med gratis tomter var det 

vanskeligheter med å få «kjøpere» til tomtene. Det må her tillegges at Holahauan boligfelt vil 

være mere attraktivt enn tidligere tomtefelt på Nordskag og Dyrøy, i og med at tomtene er 

sjønære og ikke minst har sjøutsikt. 

 

Rådmannen finner det naturlig å få en avklaring med formannskapet om kommunen ut fra 

den kjennskap vi har til utbyggingskostnaden vil igangsette erverv av området og videre 

prosjektering og utlysing av utbygging på anbud.  

 

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon: 72463274 

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet Unntatt offentlighet  

Møtedato: 22.03.2017 

Sak: 46/17  Arkivsak: 17/675 

 

SAKSPROTOKOLL - GRUNNERVERV BOLIGFELT HOLAHAUAN  

 

Vedtak: 

 

Rådmann bes å fortsette forhandlingene. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

Formannskapets behandling i møte 22.03.17: 

 

Knut Arne Strømøy vil ha vurdert sin habilitet da han er medeier i saken på Dyrvik som står på vent.  

Knut Arne Strømøy ble enstemmig vurdert inhabil. 

 

Følgende omforente forslag til endring i vedtaket ble fremmet: 

 

Rådmann bes å fortsette forhandlingene. 

 

Enstemmig. 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Hjørdis Årvik Smalø/Thomas Sandvik Arkiv: 242  

Arkivsaksnr.: 17/1381    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

FOND ØYREKKEN - TILDELING AV MIDLER  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Følgende tiltak tildeles midler fra fondet for Øyrekken: 

Froheim AS Kr     200.000,- 

Runar Hansen Kr     200.000,- 

Øyrekka Folkehøgskole AS søknad  nr 1 Kr     200.000,- 

Mausund Feltstasjon Eider AS Kr     200.000,- 

Havna kafe Kr       54 552,- 

Sula Grendelag Kr       54 552,- 

Øyrekka Turistinformasjon Kr       54 552,- 

Froan Forretningsdrift AS Kr       54 552,- 

Sum Kr 1 018  208,- 

 

2. Følgende søknader gis ikke tilskudd: 

Sauøy Velforening:  

 Det vil ikke skape eller sikre eksisterende arbeidsplasser. 

 

Sula opplevelse og utvikling:  

 Ikke registrert i Brønnøysundregisteret. 

 Omsøkte midler kan ikke brukes til lønn. 

 

Frøya Tare 

 Omsøkte midler kan ikke brukes til lønn. 

 

Sula Rorbuer  

 Tiltaket anses ikke som godt nok i forhold til etablering og sikring av 

arbeidsplasser. 

 

3. Den som får tilskudd skal innen to år gi tilbakemelding til Frøya kommune 

v/økonomisjefen på hvordan pengene er brukt, gjennom regnskap med bilag. Hvis 

pengene ikke er brukt i henhold til retningslinjene skal pengene gå tilbake til øyrekkens 

fond.  

Vedlegg: 

Søknader med vedlegg fra: 



Kriterier for fond 

Tidligere tildelinger fra fond 

Froheim AS 

Runar Hansen 

Øyrekka Folkehøgskole AS  

Mausund Feltstasjon Eider AS 

Frøya Tare 

Havna kafe 

Sula Grendelag 

Øyrekka turistinformasjon 

Froan Forretningsdrift AS 

Sula Rorbuer AS 

 

Saksopplysninger:   

27. april 2017 avsatte Kommunestyret Kr 1.018.207,- fra disposisjonsfond et fond for 

øyrekken med følgnede kriterier: 

 

a) Kommunestyret gir formannskapet myndighet til å behandle søknadene om bruk av 

midlene avsatt til øyrekken, etter følgende prioriterte retningslinjer:  

 Det kan søkes om maks 200 000 Kr i hver søknad  

 Investeringsprosjekter som bidrar til sikring av eksisterende arbeidsplasser  

 Etablering av nye arbeidsplasser  

 Bidra til prosjektutvikling for framtidige arbeidsplasser  

 

b) De som kan søke på midlene må være registrert i Brønnøysundregistrene, dvs. ha et 

organisasjonsnummer.  

c) Det må leveres et budsjett over hva pengene skal brukes til. Hvis det et objekt som 

ønskes anskaffet må et anbud/tilbud foreligge søknaden.  

 

Forutsetninger  

 

 Øyrekken defineres som alle øyer i Frøya kommune der det er fastboende, bortsett fra 

fast-Frøya.  

 Søknadene behandles i formannskapet to ganger pr år, siste møtet i juni og siste møte i 

november.  

 Øyrådet er høringsinstans.  

 Den som får tilskudd skal innen to år gi tilbakemelding til Frøya kommune v/øko-

nomisjefen på hvordan pengene er brukt, gjennom regnskap med bilag. Hvis pengene 

ikke er brukt i henhold til retningslinjene skal pengene gå tilbake til øyrekkens fond.  

 

Ved utløpet av søknadsfristen var det kommet inn søknader på til sammen Kr 2.805.564,- i 

ettertid er to søknader trukket, slik at omsøkte beløp er på Kr 2.405.564,-.  

 

 

Frøya Øyråd: 

Frøya Øyråd er høringsinstans i alle saker som gjelder øyrekka. Øyrådet hadde en 

gjennomgang av innkomne søknader 23. mai 2017, og har foretatt en prioritering av 



søknadene. Økonomisjef Thomas Sandvik var i møtet og gikk gjennom kriteriene som er 

vedtatt av formannskapet. 

 

I sin vurdering har øyrådet gitt  3 tiltak prioritet som særskilt viktig og likestilt i fordelingen – 

dette gjelder Froheim AS, Øyrekka Folkehøgskole AS og Runar Hansen, og det er fordelt 

600.000,- av midlene på disse.  

 

Etter dette mener øyrådet at Mausund Feltstasjon Eider AS bør prioriteres, og gis det som er 

omsøkt. For Frøya Tare har Frøya Øyråd valgt å se på deler av søknaden som øyrådet mener 

kommer innenfor kriteriene. Resterende beløp er fordelt med likt beløp på de andre søkerene 

som Frøya Øyråd mender fyller kriteriene. Øyrådet har dermed valgt å fordele alle midlene, 

slik at det ikke vil være midler igjen i fondet etter fordelingen. 

 

Frøya Øyråd mener følgende tiltak ikke oppfyller kriteriene fastsatt av formannskapet: 

 

Sauøy Velforening:  

 Det vil ikke skape eller sikre eksisterende arbeidsplasser. 

 

Sula opplevelse og utvikling:  

 Ikke registrert i Brønnøysundregisteret. 

 Omsøkte midler kan ikke brukes til lønn/drift. 

 

Øyrekka Folkehøgskole AS søknad nr 2 

 Det kan søkes om maks 200.000,- pr søker. 

 

 

Frøya Øyråd mener følgende tiltak oppfyller kriteriene fastsatt av formannskapet. 

Søkerene  er satt opp i prioritert rekkefølge og med tilrådd beløp:  

 

Søker Merknad Prioritet Beløp 

Froheim AS 
Prosjektet anses som viktig for å kunne sikre 

bosetting og utvikle arbeidsplasser i Froan. 
1 200000,- 

Runar Hansen 

Vil bidra til å etablere en arbeidsplass og sikre 

at ungdom bosetter seg i Mausund. Vil gi 

ringvirkninger på sikt. 

1 200000,- 

Øyrekka 

Folkehøgskole AS  

Øyrekka Folkehøgskole anses som et viktig 

tiltak for å berge bosetting i øyrekka. Det 

genererer tilflytting og mange arbeidsplasser.   

1 200000,- 

Mausund 

Feltstasjon Eider 

AS 

Et prosjekt som bidrar til å sikre og gi nye 

arbeidsplasser og gi ringvirkninger hos flere 

næringsaktører i øyrekka. 

4 200000,- 

Frøya Tare 

Et prosjekt med mulighet til å sikre og skape 

fremtidige arbeidsplasser, men de kommer 

ikke innenfor kriteriene bortsett fra at  vi anser 

at delen med forprosjekt dyrkings-anlegg 

ligger innenfor kriteriene. De prioriteres 

derfor med denne andelen av kostnadne. 

5 36000,- 



Havna kafe Viktig for at bedriften kan sikre vekst i driften. 6 45552,- 

Sula Grendelag 

Anser prosjektet som viktig i forhold til 

turistnæringen generelt. Det vil generere en 

deltids arbeidsplass i sommersesongen.  

6 45552,- 

Øyrekka 

turistinformasjon 

Vil være med på å gi turistaktørene bedre syn-

lighet. 
6 45552,- 

Froan 

Forretningsdrift AS 

Vil være med på å sikre en arbeidsplass og 

muligheten for å skape en lærlingeplass. 
6 45552,- 

Sula Rorbuer 

Tiltaket synes ikke godt nok til å etablere og 

sikre arbeidsplasser på samme måte som de 

andre tiltakene. 

6 0,- 

Sum   1018208,- 

 

 

Vurdering: 

Rådmann har hatt en gjennomgang av søknadene og Frøya Øyråd sin prioritering og 

fordeling. Det er mange søknader med gode prosjekt og tiltak som kan være med på å gi 

øyrekken et løft i forhold til å sikre bosetting og arbeidsplasser. Det er også en del prosjekter 

som vil kunne være med på å skape nye arbeidsplasser. 

 

Frøya Øyråd har gitt en god vurdering av de søknadene som er kommet inn, men  Rådmann-

ens innstilling vil fravike denne på to søknader og gi en kommentar i forhold til den 

vurderingen de har gitt på et annet. Avviket gjelder Frøya Tare og kommentarene gjelder Sula 

Rorbuer AS og  Øyrekka Turistinformasjon.  I forhold til den prioriterte rekkefølgen og 

hvordan beløpene skal fordeles følger Rådmannen Frøya Øyråd`s innstilling. For øvrig vises 

det til vedlagte søknader for nærmere beskrivelse av hvert enkelt prosjekt. 

 

Rådmannens anbefaling til fordeling av fondsmidler til øyrekken: 

Søker Beløp 

Froheim AS 

Rådmannen har ingen bemerkning til Frøya Øyråds vurdering av søknaden.  
200000,- 

Runar Hansen 

Rådmannen har ingen bemerkning til Frøya Øyråds vurdering av søknaden. 

Rådmannen synes det er særdeles viktig å være med på å støtte opp om ungdom 

som ønsker å etablere sin egen arbeidsplass i øyrekken. Dette kan gi 

ringvirkninger utover denne ene arbeidsplassen blant annet med tanke på å få 

barnefamilier til øyrekka, vilkårene for lokale fiskemottak etc. 

200000,- 

Øyrekka Folkehøgskole AS nr 1 

Rådmannen har ingen bemerkning til Frøya Øyråds vurdering av søknaden. 

Dette er en sak som vil ha store ringvirkninger for Mausund, men også for de 

andre øyene i øyrekken, både med tanke på bosetting og arbeidsplasser. 

200000,- 

Mausund Feltstasjon Eider AS 

Rådmannen har ingen bemerkning til Frøya Øyråds vurdering av søknaden. 

Dette er en bedrift som gjennom sitt arbeide bidrar ikke bare til egne arbeids-

200000,- 



plasser men også gir ringvirkninger for andre aktører i øyrekken. 

Frøya Tare 

Rådmannen er enig med Frøya Øyråd i at forprosjektet dyrkningsanlegg er inn-

enfor kriteriene – men ikke i at det gis tilskudd til lønn/drift som er satt opp i 

søknaden. Det tilrådes derfor at det ikke gis tilsudd til Frøya Tare. 

0,- 

Havna kafe 

Rådmannen har ingen bemerkning til Frøya Øyråds vurdering av søknaden. Til- 

taket vil være med på å gi muligheter for vekst og dermed sikre og skape nye 

arbeidsplasser. 

54552,- 

Sula Grendelag 

Rådmannen har ingen bemerkning til Frøya Øyråds vurdering av søknaden. Det 

vil være med på å skape arbeidsplasser i Sula. I tillegg kan man vurdere om 

tiltaket legger til rette for turistnæringen for øvrig på Sula og på det viset er de 

med på å bidra til å skape/sikre arbeidsplasser.  

54552,- 

Øyrekka Turistinformasjon 

Rådmannen bemerker at Øyrekka Turistinformasjon ikke skaper eller sikrer egne 

arbeidsplasser. Det man bør vurdere er om de bidrar til sikring eller etablering av 

arbeidsplasser hos andre aktører i øyrekken og på denne måten kommer inn 

under kriteriene. 

54552,- 

Froan Forretningsdrift AS 

Rådmannen har ingen bemerkning til Frøya Øyråds vurdering av søknaden. 
54552,- 

Sula Rorbuer 

Rådmannen vurderer tiltaket innenfor kriteriene og at man da bør vurdere om 

det også ytes tilskudd her. Rådmannen er imidliertid enig med Frøya Øyråd i at 

dette tiltaket ikke på samme måte vil være med å bidra til eller sikre 

arbeidsplasser og velger å følge Frøya Øyråds anbefaling. 

0,- 

Sauøy Velforening 

Rådmannen har ingen bemerkning til Frøya Øyråds vurdering av søknaden. 
0,- 

Sula Opplevelse og utvikling 

Rådmannen har ingen bemerkning til Frøya Øyråds vurdering av søknaden. 

Rådmannen er av den mening at det er mange av de prosjektene som er nevnt i 

søknaden som kan være gode i forhold til å etabler nye arbeidsplasser. Det burde 

kanskje ha vært valgt ut noen få som har vært jobbet litt mer med før man søkte. 

0,- 

Øyrekka Folkehøgskole AS søknad nr 2. 

Det er kommet inn to søknader fra Øyrekka Folkehøgskole AS, og støtte gis 

kun til en søknad pr søker -  denne er derfor ikke med i betraktningen. 

0,- 

Sum 1018208,- 

Ny saldo på den konto som blir belastet: kr 0,- 

 

 

 























































































































































Søknader til fond for øyrekka
Søker Det søkes om midler til Beløp

Froan Forretningsdrift Kaikran kr 200 000

Froheim

Forberedelse, tilrettelegging og prosesser med interessenter og aktører i og utenfor området, inklusiv 

geolog/arkeolog. Forbedring av tursti infrastruktur.Tilrettelegging for lavkost botilbud. Forberedelse til 

markedsføring, opprettelse og drift/vedlikehold av nettside.

kr 200 000

Frøya Tare Øke innhøstingsvolumet av viltvoksende tang og tare, forprosjekt dyrkingsanlegg, produksjon av hudpleieprodukter kr 190 600

Gjevik Kystnæring Båt med glassbunn for bruk til turister, skoleklasser og andre interesserte kr 200 000

Gjevik Kystnæring Innkjøp av ROV med undervannskamera + storskjerm for overføring av levende bilder. kr 200 000

Havna kafe Installasjon av fryserom og frysebenk kr 152 964

Mausund Feltstasjon Innkjøp av utstyr til feltsatsjonen kr 200 000

Runar Hansen Oppføring av sjøhus i forbindelse med fiskeri med base på Mausund kr 200 000

Sauøy Velforening Minigraver kr 200 000

Sula Grendelag Etablering av plass for bobiler og campingbiler kr 100 000

Sula Rorbuer Aktivitetspark (lekeplass, skotthyll, minigolf, krolf, volleyball, kurvball etc kr 200 000

Sula Opplevelse Costa del Sula – Sula-konferanse, festivaler og film-location kr 200 000

Øyrekka Folkehøgskole Utarbeiding av visuell prosjektbeskrivelse kr 190 000

Øyrekka Folkehøgskole
Diverse delprosjekt som oppfølging av søknad, utvikling av bygningskonsept, gjennomføring av folkemøte og 

informasjonsmøter med potensielle investorer.
kr 200 000

Øyrekka turistinformasjon støtte til arbeidet med å fremme turistnæringen i øyrekka. kr 172 000

2 805 564kr      



 

 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Hjørdis Årvik Smalø Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 16/3020    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

GARANTIORDNING VED KJØP FISKEFARTØY  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune stiller økonomisk garanti v/simpel kausjon til kjøp av fiskebåt uten 

kvote for ungdom som ønsker å etablere seg som fisker i Frøya kommune. Garantien 

skal stimulere til opprettholdelse/fornying av fiskeflåten i Frøya. 

  

2. Garantien gis til styrking av egenkapitalen i forbindelse med bygging av nye fartøy, 

kjøp av gode, brukte fartøy og kjøp/ombygging av brukte fartøy dog ikke kjøp av 

kvoter/ fiskerettigheter. 

 

3. Andre finansieringsordninger skal nyttes så fremt det er mulig. 

4. Garanti kan stilles for opp til 25 % når man på egenhånd ikke kan stille den 

egenkapital banken krever, dog begrenset opp til kr 500.000,-.  

5. Garanti kan stilles ved oppstart av selskap når aksjonærene for øvrig fyller satte 

kriterier. Da gis det 1 garanti for selskapet. 

6. Ved vedtak om garantistillelse og garantiavtale/-erklæring skal alltid garantiens 

varighet angis. Den kan ikke overstige investeringens levetid og ikke mer enn 10 år. 

7. Garantiperioden kan ikke strekke seg utover 2 år fra forfall for fordringen mot hoved-

debitor. 

8. Det er ikke anledning til å stille flere mindre garantier for samme formål og samme 

hoveddebitor for at hver enkelt garanti skal komme under grensen på kr 500.000,-. 

9. Søkeren må ha evne til å betjene garantiet som det gis garanti for over tid og fortsatt 

ha nødvendige midler igjen til livsopphold. 

10. Forutsetninger: planer og budsjetter skal være realistiske. 

11. Kriterier for søknad om garanti:  

 Søker må være registrert bosatt i Frøya kommune og vært registrert bosatt de to 

siste år. 

 Fartøyet må være registrert/registreres i merkeregisteret og som hovedregel ha en 

største lengde under 11 meter. 



 

 

 Eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. 

 Fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei.  

 Søker må være under 40 år 

 Søker må ha fagbrev, dette kan kompenseres av lærlingetid eller 5 års fartstid. 

Søkerne prioriteres i følgende rekkefølge: Fagbrev, lærlingetid, 5 års fartstid. 

 

12. Søkerne har vanlig klagerett i medhold av forvaltningsloven. Klager skal være skrift-

lige. Klagenemnda i kommunen er klageorgan. 

13.  Søknader skal være skriftlige og angi søknadsbeløp og hva midlene skal brukes til.  

14. Søker må gi nødvendige opplysninger for behandlingen, f. eks. ligningspapir for siste 

tre år, finansieringsplan, budsjetter mm. Skatteattest skal følge med søknaden.  

15. Rådmann skal avgi uttalelse og prioritere søknadene før behandling i fonsdsstyret 

formannskapet godkjenner søknadene.  

16.  Det skal vurderes om investeringen kan bli lønnsom og om den er driftsøkonomisk 

forsvarlig. 

17. Kommunen kan har garantier mor maks kr 5.000.000,- til enhver tid. 

18. Eventuelle mislighold dekkes av disposisjonsfondet. 

 

   

Saksopplysninger:   

Fiskeri har vært en viktig næringsvei i Frøya i uminnelige tider. Det har vært både 

heltidsfiskere og fiske i kombinasjon med andre næringer. Antallet fiskere går stadig nedover, 

og snittalderen på fiskerne har etter hvert blitt nokså høy. Dette fører i sin tur til at våre lokale 

fiskemottak har lavere leveranser. Skal disse bestå i fremtiden er det helt avgjørende at 

kvantumet som føres i land er av et omfang som sikrer lønnsomhet.  

Det er i dag registrert 92 personer med fiske som hovednæring og 36 med fiske som 

tilleggsnæring i Frøya, og vi er fortsatt Sør-Trøndelags viktigste fiskerikommune med 102 

registrert fiskefartøy. Antallet har holdt seg ganske stabilt de siste årene, men pilen peker 

nedover og det er etterspurt ordninger som kan gjøre det enklere for ungdom å etablere seg 

som fisker.  

Kommunen v/Rågdiver næring Hjørdis Årvik Smalø har, sammen med Trond Harald Iversen i 

Frøya Fiskerlag, Torill Pettersen i Frøya Næringsforum og Bjørg Rabben i Sparebank 1 sett 

på hvilke muligheter vi som kommune og banker har for å kunne gi ungdom muligheten til å 

styrke de åpne fiskeriene som rekrutteringsarena, eller gjøre det enklere å kjøpe fartøy for 

drift uten et sikkert kvotegrunnlag. 

Enhver etablering som fartøyeier i fiskeriene forutsetter et visst næringsgrunnlag, og det er to 

elementer som i alle tilfeller må være på plass for å kunne etablere seg som fisker med eget fartøy.  

1. Man må ha et fartøy med redskap og bruk til å drive fiske med.  

2. Man må ha et fangstgrunnlag som er tilstrekkelig til å betjene utgiftene som følger med 

driften av fartøyet, og samtidig kaster av seg tilstrekkelig kompensasjon til arbeid og 

kapital. Kostnaden knyttet til en slik anskaffelse varierer etter båtstørrelse, hvorvidt man 

kjøper et nytt eller et brukt fartøy, og fartøyets tilstand.  



 

 

Etablering basert på deltakeradgang 

Fartøyet alene er ikke tilstrekkelig dersom det skal fiskes innenfor adgangsregulerte fiskerier. Da 

er det i tillegg nødvendig å ha en deltakeradgang. Adgangsbegrensnngene har høynet den 

økonomiske terkelen for å etablere seg med eget fartøy og et sikret driftsgrunnlag. Disse er knyttet 

opp til de fartøyene som allerede er inne i de lukkede fiskeriene, og kan således ikke omsettes fritt. 

Det reelle alternativet er altså å kjøpe et fartøy for fortsatt drift, og kostnaden vil bestemmes av 

hvilke inntektsmuligheter deltakeradgangen gir samt tilbudet av fartøy med deltakeradgang.  

Som et estimat kan man si at ved kjøp av et fartøy med deltakeradgang vil investeringen ligge på 

minimum 5.000.000,-, og da vil mulighetene for en ung etablerer til å betjene lån bli vanskelig å 

håndtere de første årene.  

Etablering basert på åpne fiskerier  

Det finnes mulighet å fiske på flere fiskeslag uten deltakeradgang i lukket gruppe. Noe av dette 

fisket er forbeholdt fartøy under en viss fysisk størrelse.  De åpne fiskeriene er ikke regulert med 

faste fartøykvoter men maksimalkvoter, og dermed vil det samlede fisket i disse gruppene påvirke 

den enkeltes fangstmuligheter og gi en større usikkerhet enn fisket i de adgangsregulerte gruppene. 

 

Det er også anledning til å fiske på fiskeslag hvor det verken er adgangs- eller kvoteregulering 

(lange, brosme, taskekrabbe m.fl.). Disse fiskeriene kan være mindre attraktive fra et økonomisk 

ståsted som følge av liten tilgjengelighet eller lav etterspørsel. Det er imidlertid en rekke eksempler 

på at det ligger et godt inntjeningspotensial i noen av de åpne fiskeriene, og dette påpeker også fra 

fiskere i Frøya. Fartøy som har adgang til å delta i fisket etter torsk i åpen gruppe kan fiske hyse og 

sei uten begrensning i kvoten. Det er adgang til å ha inntil 10 prosent bifangst av torsk ved landing 

i fisket etter andre arter.  

 

Mot denne bakgrunn er det ikke urimelig å peke på uregulerte fiskerier og åpne grupper, som en 

naturlig rekrutteringsarena hvor det er mulig å etablere seg med eget fartøy. Den økonomiske 

risikoen vil imidlertid være relativt høy, og for å lykkes som nyetablert fisker kreves dyktighet, 

motivasjon og en betydelig arbeidsinnsats. Kostnadene knyttet til anskaffelse av selve fartøyet er 

høye, og kravene til egenkapital er kanskje den største barrieren mot nyetableringer i uregulerte og 

åpne fiskerier. Samtidig er det slik at kvotegrunnlaget i uregulerte og åpne fiskerier ikke gir den 

stabilitet og forutsigbarhet fartøyeier ønsker, og finansieringsinstitusjonene krever. I 

rekrutteringssammenheng er det likevel viktig å peke på at det faktisk foreligger muligheter i disse 

fiskeriene, og at slikt fiske kan svare seg økonomisk. 

 

 

Vurdering: 

Den lokale flåten i Frøya er avhengig av mottaksstasjoner i nærheten av Frøya da de er 

forholdsvis lite mobile, og samtidig er mottaksstasjonene også avhengig av fiskeren som 

leverer råvarer. Både SeaShell, HitraMat og Froan Forretningsdrift er avhengig av dette for å 

overleve. Samtidig er Sørburøy også avhengig av arbeidsplassene fiskemottaket gir for å 

kunne overleve som samfunn.  

Fiskeryrket byr på store muligheter, både i form av gode inntektsmuligheter og en spennende 

arbeidshverdag. Utfordringen for ungdom som ønsker seg inn i fiske er at å skulle investere 

båt, bruk og kvoter er en stor investering som gir stort egenkapitalkrav fra banker og 

Innovasjon Norge.  



 

 

Skal du kjøpe en båt med kvoter vil investeringen minimum være på ca 5.000.000,-, noe som 

gir et egenkapitalkrav på ca 1.000.000,- og dette er det selvfølgelig vanskelig for en ungdom 

å kunne innfri og de blir derfor avhengig av for eksempel foreldre som kan stille 

garantier/kausjonere i tillegg til at det må være sannsynlig at personen både har personlige 

egenskaper, noen egne midler og tilgang til egnede driftsmidler for å lykkes med det planlagte 

prosjektet.  

Når Innovasjon Norge og banker behandler søknader om lån som skal gis på kommersielle vilkår, 

stilles det relativt strenge krav til sikkerhet og betjeningsevne. Selv om finansinstitusjoner ikke kan 

ta pant i fisketillatelser, anses disse likevel som en viktig del av den verdivurdering som blir 

foretatt. Dette skyldes for det første at fisketillatelsene er avgjørende for hvilke inntekter søker kan 

forvente, og for det andre at fartøyet senere kan selges for fortsatt drift.  

 

I de tilfeller hvor driftsgrunnlaget kun baserer seg på fiske i åpne fiskerier, må søker påregne en 

høyere egenkapitalandel eller få hånd om et rimelig fartøy. Søknader blir ofte avslått på grunnlag 

av at det tilgjengelige driftsgrunnlaget er for dårlig til både å kunne forsvare investeringene og gi 

en inntekt som søker kan leve av. Manglende egenkapital er også et vanlig problem og er dermed 

en sentral utfordring for fiskere som ønsker å etablere seg med eget fartøy. 

Det er i dag ingen særlige støtteordninger for personer som vil etablere seg innenfor 

fiskerinæringen. På lik linje med andre etablerere må det søkes om kommersielle lån fra Innovasjon 

Norge (IN) eller private banker. Det stilles samme krav til søkere som ønsker å etablere seg som 

fartøyeiere, som til søkere innenfor andre bransjer. Vi har derfor sett på hvilke muligheter vi som 

kommune og banker har for å kunne gi ungdom muligheten til å styrke de åpne fiskeriene som 

rekrutteringsarena, eller gjøre det enklere å kjøpe fartøy for drift uten et sikkert 

kvotegrunnlag. 

Slik vi ser det er de uregulerte og åpne fiskeriene en tilstrekkelig rekrutteringsarena hvor unge, 

nyetablerte fartøyeiere kan bygge opp erfaring og eventuelt egenkapital for senere å ta steget over i 

adgangsbegrensede fiskerier.  

 

Det er også enighet om at hvis man som kommune skal kunne hjelpe flest mulig til å komme 

seg inn i fiskerinæringen er  det naturlig mest realistisk at man begynner med båt uten kvote. 

Bakgrunnen for dette er at man da har mulighet for å finne ut om dette er noe man har lyst til 

å drive med og får muligheten til å opparbeide seg egenkapital og erfaring for å ekspandere 

videre. Jobbe seg oppover ved å være målrettet i forhold til arbeid og sparing.  

 

I noen kommuner har man valgt å gi etableringslån til unge fiskere. Dette er ofte steder der de 

naturgitte forholdene er bedre, blant annet ved at fisken gyter i nærområdene og muligheten til 

å betjene større lån er mer tilstede. Dette krever at kommunen setter av et fond på et gitt 

antall millioner. Selv om det er mindre fisk i våre områder (samme mengde fisk gyter ikke her) 

er det «liv laga» for fiskere i gruppe 2 (de uten kvoter) innenfor taskekrabbe, kreps og torsk 

blant annet til å betjene lån på rundt 2.000.000,-. Dette vil være med på å sikre flere 

arbeidsplasser og gi verdiskapning i egen kommune.  

 

I andre kommuner har kommunen gått inn i selskaper som har som formål å hjelpe unge 

fiskere inn i fiskeriene. Dette er en ordning som ikke er ønsket her. Den er derfor ikke 

nærmere omtalt. 

 

I dag kan man kjøpe en båt uten kvoter til under 2.000.000,-. Vi har sett eksempler der 

ungdom har kjøpt båter for dette,- og som nå bygger opp sin egen arbeidsplass stein for stein 



 

 

– slik man gjør i andre næringer.  I stedet for at kommunen går inn med lån som 

toppfinansiering har vi sett på muligheten for at kommunen gir garanti til den banken som evt 

går inn og finansierer nyetablereren. En garanti på topplånet, men med en øvre grense på ca 

20-25 % av 2.000.000,- pr etablerer. Dette er en ordning som også Tor Espnes ved Hemne 

Sparebank pekte på under paneldebattet ved siste Fiskerikonferansen på Frøya. De ønsket 

flere å dele risikoen med, og dette var en måte denne risikoen kunne deles på.    

  

Dette gir oss mulighet til å hjelpe flere da vi ikke trenger å sette av penger i budsjettet til 

garantier evt at avsatt beløp til garanti ikke trenger å være lik det som det gis garanti for. Det 

er  banken foretar kreditvurdering og håndterer søkerprosessen, mens kommunen foretar en 

vurdering av risikoen for den andelen det søkes om garanti for. Frøya kommune bør kunne gi  

garanti opp mot 25 % ,  maksimum kr 500.000,-  på 15 år. Banken administrerer garantiet.  

 

Hva slags garanti skal man velge? Det er to former for kausjon som kan gis, selv-

skyldnerkausjon og simpel kausjon.  Der det foreligger en selvskyldnerkausjon vil banken 

kunne gå på kausjonisten med en gang et forsøk på å få betaling hos hovedskyldneren ikke 

fører frem, uavhengig av om vedkommende rent faktisk kan betale. Det kan således sies at 

kausjonisten garanterer både for debitors betalingsevne og betalingsvilje. Ved simpel kausjon 

er det derimot bare betalingsevnen det garanteres for. Her må banken før han kan gå på 

kausjonisten gjennomføre visse tiltak for å få hoveddebitor til å betale, slik at det er på det 

rene at han ikke er i stand til å gjøre opp for seg. Om det foreligger en selvskyldnerkausjon 

eller simpel kausjon vil måtte avgjøres ved en tolking av avtalen mellom partene Om ikke 

annet er avtalt, foreligger det presumsjon for simpel kausjon. Rådmannen anbefaler at det 

stilles simpel kausjon. 

 

Ved en slik garantiordning bør man ha klare kriterier til de som innvilges garanti. Det fore-slås 

følgende kriterier:  

 

 Søker må være registrert bosatt i Frøya kommune og vært registrert bosatt  de to siste  år. 

 Fartøyet må være registrert i merkeregisteret og som hovedregel ha en største lengde 

under 11 meter. 

 Eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. 

 Fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei.  

 Søker må være under 40 år 

 Søker må ha fagbrev, dette kan kompenseres av lærlingetid eller 5 års fartstid. Søkerne 

prioriteres i følgende rekkefølge: Fagbrev, lærlingetid, 5 års fartstid. 

 

Kommunen tar en vurdering av risikoen og setter av for eksempel kr 1.500.000,- til evt 

garantinnfrielse, i stedet for at man setter av det samme beløpet til utlån med mulighet for å 

hjelpe færre, men samtidig har den samme risikoen for å tape penger – i tillegg til 

administrasjon og oppfølging av ordningen. Det er også en mulighet å sette av et større beløp 

til utlån, men da binder kommunen opp mye midler som sannsynligvis finansieres gjennom lån 

med de kostnader det fordrer. Det er også en mulighet å ikke sette av noe til garantinnfrielse, 

men ta det hvis det skulle dukke opp saker der man må innfri en garanti. 

 

Rådmann anbefaler at man vedtar en garantiordning med simpelkausjon der man kan 

garantere for inntil kr 500.000,-  for hver søker. Ved eventuelt misligholdt dekkes garantien 

av disposisjonsfondet. Det anbefales også at vi har en øvre grense på garantier på kr 

5.000.000,- til enhver tid. 



 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplansens samfunnsdel:  

Frøya har et mangfoldig næringsliv   

 Utnytte Frøya sine naturgitte forhold 

 Gi gode rammevilkår for næringslivet. 

 Være ledende på å videreutvikle og satse på eksisterende nye næringer. 

 

Strategisk næringsplan:  

Vi skal jobbe for å utnytte Frøyas fortrinn 

 Frøya ønsker å fortsatt legge til rette for at fiskeri har rom for å vokse og utvikle seg. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Hjørdis Årvik Smalø Arkiv: L64  

Arkivsaksnr.: 17/1570    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FIBER BREMNESTUA - NORDSKAG  

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune ser positivt på  prosjektet med å få ført fiberkabel fra Bremnestua til 

Nordskaget under forutsetning at den føres helt frem til sentralen på Nordskaget. 

 

2. Frøya kommune setter av kr 150.000,- i investeringsbudsjettet  for 2018 til 

gjennomføring av prosjektet. 

 

3. Frøya kommune ser positivt på etablering av en basestasjon på Nordskag.  

 

4. Frøya kommune setter av kr 600.000,- i investeringsbudsjettet for 2018 til etablering 

av basestasjon på Nordskaget. 

 

5. Blir kommunens andel høyere enn kr 600.000,- vurderes prosjektet på nytt.  

 

 

Vedlegg: 

 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune jobber for å få til god bredbånds- og mobildekning i hele kommunen.  Sør 

Trøndelag fylkeskommune har vurdert Frøya kommune som aktuell for utbygging av 

mobildekning, med oppstart av prosjektet i Q2 2017. Selve prosjektet er bygging av en 

basestasjon (hytte og mast) på Nordskag, både mast og hytte vil Frøya kommune stå som eier 

av slik at den kan benyttes av flere tilbydere.  

 

Basestasjonen har en budsjettkostnad på 2,3 mill, hvorav 800 000 dekkes av operatør/ 

netteier. Resterende blir et spleiselag mellom kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen 

(500’ x 3). Dette skal gå til hytte og mast (750’) og strøm (750’). Strøm er makspris. Trolig 

blir beløpet lavere. Blir strøm dyrere, vil tiltaket bli vurdert på nytt fra Sør-Trøndelag 

fylkeskommune. Kommunens egenandel i dette vil bli fakturert i 2018.   

 

En basestasjon  i området vil gi bedre mobildekning i Nordskagområdet, og forhåpentligvis 

også for de som bor på Sula og Bogøyvær – selv om dette er noe usikkert. Rådmannen har 

bekreftet at Frøya kommune ønsker å være med på prosjektet, bekreftelsen gjelder deltagelse i 



forprosjektet som skal få de faktiske kostnadene på bordet. En endelig bekreftelse på 

deltagelse trenger Sør-Trøndelag fylkeskommune så snart kostnadene er på plass.   

 

Rådmannen hadde et håp om å få oversikt over kostnadene før sommerferien 2017 slik at man 

kunne få en politisk behandling av prosjektet før sommerferien 2017 for å unngå forsinkelser. 

Dette har ikke vært mulig å få til, da vi har noen avklaringer i forhold til kostnader for strøm 

(Trønder Energi) og en av grunneier før alle kostnadene er på bordet. De vil trolig ikke avvike 

mye fra det som er nevnt over, men som sagt – pr i dag ikke eksakt kjent. 

 

I tillegg til mobildekningen er det også kjent at bredbåndsdekningen ikke er god på denne 

siden av Frøya. Frya kommune har selv en skole som til tider har utfordringer med dette. Det 

er et ønske om å få fiber helt frem til skolen for å skape en bedre skolehverdag blant annet 

med tanke på bruk av elev pc. Dette gjelder også det private markedet, i dag er 

skolebarn/ungdom  er avhengig av nett i dag for å kunne gjøre lekser, bruke 

læringsplattformer etc. 

 

I tillegg blir skolen brukt i forbindelse med valg, og da er det viktig å ha et nett som er 

driftssikkert.  

 

Rådmannen ble kontaktet av Salmar AS vedrørende deres ønske om å få fiber frem til 

Nordskaget. De ønsket at kommunen sammen med Salmar AS og Telenor kunne spleise på å 

få lagt fiber i sjøen fra Bremnestua til Nordskaget. En slik fremføring av fiber vil koste 

950.000,- der Telenor tar kr 200.000,- av kostnadene. (Fiber-dekning kan forstås  som en 

høyhastighets tilkobling til telenettet som tillater rask surfing på internett, IP-telefoni og 

sanntids overføring av lyd og bilder (web-radio og web-TV)). 

 

Bakgrunnen for dette er at Salmar AS har behov for stabilt nett for å kunne drifte fabrikken 

og anlegg rundt omkring. De er også avhengig av å ha redunans – slik at om en kanal inn 

stopper opp så har man mulighet til å fortsette drift ved at annen linje gir det de har behov for. 

Salmar har pr i dag fiber via link – og denne gir langt fra den effekten som bedriften har behov 

for.  Det er også mye driftsstopp pga av vedlikehold i master på Fillan.  

 

Rådmannen kontaktet Sør-Trøndelag Fylkeskommune for å høre om de hadde noe å bidra 

med i forhold til dette. Fylkeskommunen er villige til å gå inn med kr 150.000,- under 

forutsetning av at Frøya kommune bidrar med samme beløp. 

 

For Frøya kommune vil en fiber gi mulighet for fiberløsning til de som er bosatt i området via 

kobbernettet som allerede eksisterer. Det vil også være mulig å får fiberen opp til 

basestasjonen når denne blir satt opp med de muligheter eet gir for både telefoni og 

fiberdekning i området.  

 

Å få på plass god infrastruktur på området mobil/bredbånd er viktig i forhold til kommunens 

egne behov, men også for næringsliv og private aktører. Vi har nå en mulighet til å få til dette 

i området Nordskag ved å være med på et spleiselag.  

 

Telenor vil legge fiber frem til sentralen på Nordskaget. Dette gir kommunen mulighet til å gi 

fiberløsning til skolen, samt at Telenor eller andre leverandører har mulighet for å tilby fiber 

inn til husstandene i området via allerede eksisterende kobbernett. Ved etablering av evtuelle 



nye boligfelt har man mulighet til å få fiber frem til hvert hus.  Nordskag er et område i vekst, 

og det er viktig å legge til rette for dette. Det har vi mulighet til via dette prosjektet.  

 

Fordeling av kostnader 

Telenor Kr 200 000,- 

Salmar AS Kr 450 000,- 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Kr 150 000,- 

Frøya kommune Kr 150 000,- 

Sum Kr 950 000,- 

 

Rådmannen anbefaler at Frøya kommune er med på å spleise på å få lagt en sjøkabel med fiber 

til sentralen på Nordskaget. 

 

Rådmannen ber også om at det settes av penger i investeringsbudsjettet til basestasjonen selv 

om ikke alle kostnadene er på bordet pr i dag. Kostnaden er pr i dag estimert til kr 500.000,-. 

Det foreslås å sette av kr 100.000,- mer enn det som er estimert kostnad for å unngå ny 

politisk behandling hvis kr 500.000,- overskrides. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommuneplan samfunnsdel  

Strategisk næringsplan 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Avsetning i Investeringsbudsjettet for 2018 kr 750.000,- 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 17/1599    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BUDSJETTRUNDSKRIVET FOR 2018  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar «Budsjettrundskrivet for 2018» til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

Budsjettrundskrivet for 2018 – Vil bli ettersendt 

 

 

Saksopplysninger:   

Innholdet i budsjettrundskrivet, skal legges til grunn for rådmannens arbeid med årsbudsjettet 

2018 og økonomiplan 2019 – 2021. Dette betyr at også virksomhetenes budsjettarbeid-

/forslag må være i samsvar med dette grunnlaget 

 

I dokumentet legges regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017 og 

kommuneproposisjonen 2018 til grunn og de momenter som er kommet i tillegget i løpet av 

2017. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 17/1563    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

TERTIALRAPPORT, 1. TERTIAL 2017  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Tertialrapport for 1.terital 2017 tas til orientering 

 

 

Vedlegg: 

Tertialrapport, 1.tertial 2017 

Avkastningsrapport Grieg Investor 

 

 

Saksopplysninger:   

Tertialrapporten for 1.termin 2017 viser et positivt resultat på 5,5 millioner kroner i forhold til 

budsjettet. 

 

Sykefraværet for 1.tertial 2017 er på 9,4% for Frøya kommune. 

 

Vurdering: 

Rådmannen har spurt alle virksomhetene om virksomheten forventer å holde budsjettet i 

2017, og bedt dem kommentere vesentlige avvik i sine regnskap. 

 

Totalt har Frøya kommune et stort mindreforbruk på 5,5 millioner i h.h.t. budsjettet. Dette 

skyldes i hovedsak litt større skatteinngang enn forventet på 3,8 millioner og merinntekt på 

rammeområdet rådmann som tidlig innsats som pr 1.terial ikke er fordelt på virksomhetene. 

 

De øvrige virksomhetene har sine individuelle utfordringer, men kort nevnt så er 

rammeområdet rådmann og helse innenfor sine rammer.  Teknisk, oppvekst og kultur og 

næring har et merforbruk på rammenivået. 
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Rammeområdet Kultur og Næring ................................................................................................ 12 
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Kommunens målsetting: ............................................................................................................... 13 

 

Innledning 
Denne tertialrapporten er utarbeidet på tradisjonell metode. Foredraget fra Bjørn Brox i 

kommunestyret 01.06.17 ga mange innspill på hva slike styringsdokumenter kan inneholde. 

Rådmannen rekker ikke å gjøre noen strukturelle endringer i denne retning for rapporteringen for 

1.tertial 2017, og legger derfor frem tertialrapporten på vanlig måte. Rådmannen vil starte en 

prosess på om Frøya kommune skal legge om hvordan innholdet i tertialrapportene og andre 

styringsdokumenter skal utarbeides for kommunen frem mot budsjettbehandlingen for 2018. 

Rådmannen har spurt alle virksomhetene om virksomheten forventer å holde budsjettet i 2017, og 

bedt dem kommentere vesentlige avvik i sine regnskap. 

Totalt har Frøya kommune et mindreforbruk på 5,5 millioner i h.h.t. budsjettet. Dette skyldes i 

hovedsak litt større skatteinngang enn forventet på 3,8 millioner og merinntekt på rammeområdet 

rådmann som tidlig innsats som pr 1.terial ikke er fordelt på virksomhetene. 

De øvrige virksomhetene har sine individuelle utfordringer, men kort nevnt så er rammeområdet 

rådmann og helse innenfor sine rammer.  Teknisk, oppvekst og kultur og næring har et merforbruk 

på rammenivået. Forklarer disse under hver ramme. 

I neste tertial vill lønnsoppgjøret, både det sentrale oppgjøret og det lokale være kjent. Rådmannen 

har satt av 3 millioner for dette i 2017, og det forventes ikke et stort avvik i h.h.t. dette. 

Prognosene på skatteinngangen for 2017 ser positiv ut. Rådmannen forventer ikke et like godt 

skatteår som i 2016, men prognosene fra KS peker mot at vi kommer til å få mer skatteinngang enn 

det budsjettet har som forutsetning. 
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Virksomhetene 
Rammeområde rådmann  

 

Rammeområdet går samlet med et positivt avvik på 2,4 millioner kr. For rådmannen skyldes dette 

hovedsakelig merinntekter, som skal fordeles til oppvekst (se under kommentarene for oppvekst). 

For servicesenteret er det utfordringer rundt budsjettet samlet sett for IKT og avtaler som koster mer 

enn budsjettert. Rådmannen vil følge med på dette. 

For strategi og utvikling skyldes det positive avviket i hovedsak merinntekter, bl.a. sykelønn hvor det 

ikke er benyttet vikar. 

Rammeområde oppvekst 

Regnskapet for 1. tertial viser at oppvekst følger budsjettrammen. Avviket på kr 867 631 skyldes 

manglende refunderte utgifter knyttet til sykefravær, samt at statlige styrkningsmidler ennå ikke er 

blitt fordelt. Rammeområdet har følgende midler som skal fordeles til enhetene: 

1. Tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage 

(2017) kr 266 538,-  Fordeles etter antall minoritetsspråklige barn. 

2. Tiltak knyttet til skolestart for seksåringer.  Tilskuddet skal dekke kommunenes utgifter til 

nødvendige investeringer i skolebygg, inventar og utstyr mm. kr 94 962,-    

3. Tiltak for økt lærerinnsats for 1. – 4. trinn kr 1 100 408,-. Økt lærertetthet – for våren 2017 

fordeles kr 500 000 i forhold til elevtall.  

4. Tiltak vedr. videreutdanning som refunderer frikjøp kr 162 500,- (Sistranda skole kr 112 500,- 

og Nabeita Oppvekstsenter kr 50 000,-) 

 

  

Ansvar Budsjett 2017 Budsjettendring 2017 Budsjett inkl. endring 2017 Regnskap 2017 Avvik i NOK

1000 Sum Folkevalgte 1 547 441 0 1 547 441 1 293 612 253 829

1100 Sum rådmannen 10 765 472 -40 000 10 725 472 8 986 938 1 738 534

1101 Økonomi 1 875 331 0 1 875 331 1 836 541 38 790

1103 Sum servicesenteret 4 661 045 0 4 661 045 4 488 408 172 636

1120 Strategi og utvikling 1 827 757 0 1 827 757 1 559 957 267 800

Sum ramme rådmann 20 677 046 -40 000 20 637 046 18 165 456 2 471 589

Ansvar Budsjett 2017 Budsjettendring 2017 Budsjett inkl. endring 2017 Regnskap 2017 Avvik i NOK

2100 Dyrøy oppvekstssenter 1 660 258 0 1 660 258 1 860 403 -200 145

2200 Mausund skole/SFO/barnehage 1 667 009 0 1 667 009 1 672 005 -4 996

2300 Nabeita skole 5 041 393 0 5 041 393 5 628 799 -587 407

2400 Nordskag oppvekstssenter 3 500 903 0 3 500 903 3 063 489 437 414

2500 Sistranda skole 9 759 189 0 9 759 189 10 315 800 -556 610

2600 Sørburøy barne- og ungdomsskole 714 451 0 714 451 721 310 -6 858

2800 Nesset barnehage 2 407 468 0 2 407 468 2 224 756 182 712

2900 Musikk- og kulturskole 1 439 489 0 1 439 489 1 571 230 -131 741

Sum ramme oppvekst 26 190 160 0 26 190 160 27 057 792 -867 631
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Rammeområde helse 

 

Rammeområdet Helse har totalt et mindreforbruk.  

For familie og helse handler merforbruket i hovedsak om situasjonen i forhold til legemangel og 

utgifter til vikarbyrå. I tillegg har barneverntjenesten utgifter i forhold til barn i institusjon. Detter 

barnet er nå på vei i et rimeligere omsorgstiltak så utgiften vil ikke vedvare 

For NAV er det et stort mindreforbruk. Dette skyldes at midler avsatt fra 2016 til flyktningene vises 

som merinntekt på dette tidspunktet i året, det vil si at inntektene ikke er periodisert, og dette vil 

flate ut gjennom året. NAV melder i midlertidig om at de har mange brukere som sliter økonomisk. 

Dette er enslige forsørgere, ungdom som sliter psykisk og arbeidsledige som står langt fra arbeid og 

som ikke har rett til annen ytelse. Selv pensjonister og uføre må i gitte situasjoner søke supplerende 

sosial stønad. De har etterhvert flere på frivillig og tvungen forvaltning fordi de ikke greier å holde 

sine privatbudsjetter. Mye forbruksgjeld. Boutgiftene er meget høye på Frøya og enkelte enslige 

forsørgere er oppe i kr. 12500,-/mnd. i husleie. I tillegg kommer utgifter til bil som de fleste på Frøya 

er avhengig av. 

PLO har som mål å holde budsjett i 2017, med ca. 350 000 i pluss etter 1. tertial er det et godt 

utgangspunkt. I og med at det fortsatt er underbudsjettert på en del driftsposter er å redusere 

bruken av vikarbyrå, samt holde sykefraværet ned gode tiltak for å redusere kostnadene. 

For BAM viser resultatet positive tall, men rådmannen ser utfordringer for 2017 som er rapportert 

tidligere i forbindelse med oppstart av avlastningsenheten for barn/unge og Heia. Rådmannen skal 

følge med dette. 

Rammeområde kultur og næring 

 

Kultur og Næring, avviket skyldes tapt/liten inntekt Frøyahallene, kino og arrangement, merker bl.a. 

konkurransen fra Rabben Restaurant. 2.halvår gir erfaringsmessig bedre resultater. 

Rammeområde teknisk 

 

Virksomheten teknisk har totalt sett et lite avvik i hht. budsjettet. Ser i midlertidig fortsatt 

utfordringer med bl.a. energi. 

 

  

Ansvar Budsjett 2017 Budsjettendring 2017 Budsjett inkl. endring 2017 Regnskap 2017 Avvik i NOK

3100 Sum Famile og Helse 9 360 289 0 9 360 289 10 673 248 -1 312 959

3300 Sum NAV 2 114 263 0 2 114 263 346 443 1 767 819

3400 Sum PLO 21 632 499 0 21 632 499 21 276 838 355 661

3500 Sum BAM 7 737 762 0 7 737 762 7 421 297 316 463

Sum Helse og Omsorg 40 844 813 0 40 844 813 39 717 826 1 126 984

Ansvar Budsjett 2017 Budsjettendring 2017 Budsjett inkl. endring 2017 Regnskap 2017 Avvik i NOK

4100 Sum Kultur og Næring 1 895 203 0 1 895 203 2 735 413 -840 210

Ansvar Budsjett 2017 Budsjettendring 2017 Budsjett inkl. endring 2017 Regnskap 2017 Avvik i NOK

5100 Sum Teknisk 10 609 746 0 10 609 746 10 751 659 -141 914
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Inntekter & Finans 

 

Inntektene til Frøya kommune er litt høyere enn budsjettert. Skatteinngangen er 3,85 millioner kr 

over budsjettet for 2017 pr 1.tertial. 

Frøya kommune har et lite negativt avvik på finans pr 1.tertial.  

Alle 

 

Totalt har Frøya kommune pr 1.tertial et mindreforbruk på 5,5 millioner kroner i h.h.t. budsjettet.   

Ansvar Budsjett 2017 Budsjettendring 2017 Budsjett inkl. endring 2017 Regnskap 2017 Avvik i NOK

8000 Frie inntekter. -99 295 828 0 -99 295 828 -103 146 499 3 850 671

9000 Finans 9 214 873 0 9 214 873 9 320 642 -105 770

Ansvar Budsjett 2017 Budsjettendring 2017 Budsjett inkl. endring 2017 Regnskap 2017 Avvik i NOK

ALLE 10 136 011 -40 000 10 096 011 4 602 288 5 493 723
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Investeringsbudsjettet 2017 

Investeringsprosjekter 
 

Budsjett 2017 Status 

    551311 Kommunale bygg - investeringer 
 

4 000 000 Egen plan presentert i Drift  

    551327 Kommunale kaier - investeringer 

 
1 000 000 Utarbeides egen plan som 

presenteres i Drift 

    551328 Trafikksikkerhetstiltak 
 

500 000 Igangsatt i hht. planen 

    551342 Dyrøy oppvekstsenter - ombygging 

 
2 000 000 Utsatt i påvente av barnehage og 

skolebruksplanen 

    551345 Adresseprosjektet - fullføring av prosjektet 

 
400 000 Har nå 99 % veiadresser. Kommer 

med egen sak i FSK 13/6 der jeg ber 

om tilleggsbevilgning for skilting, 

samt de siste områdenavna. 

    551356 Kombinert tankvogn brann/vannverk 

 
1 200 000 Tilbudskonkurranse ga for høy pris. 

Ny tilbudskonkurranse med 

reduksjon i krav er aktuelt. 

    551374 Utvidelse av Nordhamarvik gravplass-prosjektering 

2016 

 
400 000 Fått tilbakemelding fra 

fylkeskommunen. Vil bestille 

utgravinger få undersøke området 

    551375 Nytt høydebasseng - Bergheia 

 
2 000 000 Ikke igangsatt. Prosjektering bestilles 

i juni. Reg.plan må utarbeides. 

    551383 Utbedring tak Sletta kirke 
 

416 000 Arbeidet igangsatt 

    551391 Flytekai Inntian 
 

312 500 Tilbudsgrunnlag er ordnet. 

    551393 Digitalisering av arkiv - komplettering delingsarkiv og 

planarkiv 

 
800 000 Under arbeid 

    551400 Bygging av kommunale utleieboliger 
 

5 000 000 Under arbeid 

    551404 Innkjøp elev PCer 
 

500 000 Anskaffet 

    Ny flishugger 
 

100 000 Anskaffet 

    551317 Infrastruktur sentrumsområder 

 
5 000 000 Satt på vent til tomtevalget for MO er 

avgjort 

    551343 Hålahauan boligfelt 
 

1 000 000 Ingen aktivitet 
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    551364 Vannledning Sistranda-Nordskaget 
 

7 000 000 Prosjektet er godt i gang. 

    551376 Nytt høydebasseng Bremnestuva 

 
10 000 000 Prosjektering er igangsatt. Avventer 

svar fra Salmar vedr. anleggsbidrag 

for ett 2. høydebasseng. 

    551378 Universell utforming Hallaren kirke 
 

150 000 Arbeidet er igangsatt 

    551430 Morgendagens omsorg - erverv av areal 
 

6 000 000 Avventer tomtevalg MO 

    551431 Gjetøy bru 
 

1 250 000 Tilbudskonkurranse er foretatt. 

    551434 Varmesentral Mausund skole 

 
2 000 000 Ikke igangsatt. Arvid starter prosess 

med tilbudsbeskrivelse og utlysning 

    551435 Søppelpresser - Sistranda sentrum og Frøya sykehjem 

 
417 500 Tilbudsbeskrivelse under arbeid, 

legges på Doffin 

    551437 Digitalisering av reklame i idrettshallene 
 

600 000 Innhenter tilbud 

    551438 Strømsøyler Sætervågen og Sistranda 
 

437 500 Anskaffet. 

    551439 Hovedplan vann 

 
1 000 000 Anbudsprosessen iverksettes før 

sommerferien. 

    551440 Utbygging vannledningsnett Frøya 
 

1 500 000 Løpende småprosjekter 

    551444 Utvidelse Kirkdalsvatnet - del 2 
 

5 000 000 Arbeidet er igangsatt. 

    551445 Avløpsrenseanlegg Sistranda 

 
5 000 000 Anbudsprosess starter før 

sommerferien. 

    551447 Avløpsanlegg Grindfara boligfelt 

 
900 000 Kanskje oppstart i høst. Avhengig av 

privat igangsetting. 

    551456 Sanering av avløpsanlegg Nordskaget og nytt 

avløpsanlegg 

 
3 500 000 Forberedende arbeider igangsatt. 

    551458 Saneringsplan spredt avløp 
 

1 000 000 Anbudsprosess iverksettes i juni. 

    551463 Sikring og oppgradering av Stabben Fort 
 

500 000 Arbeidet er igangsatt 

    551464 Sistien 

 
800 000 Prosjektering påbegynt, anbud 

innhentet 

    551465 Støyhemmende plater og skjerminger - Nesset 

barnehage 

 
100 000 Dette styres fra barnehagen selv 

    551466 Kommunalt Hjelpemiddellager 
 

100 000 Igangsatt 
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    551467 Asfaltering uteplass Nabeita oppvekstsenter 

 
250 000 Tas sammen annen asfaltering i 

sommer 

 
 

  

 

Kommentarer til investeringsbudsjettet: 
Overfor er en oversikt over alle investeringstiltakene som ble vedtatt i budsjettet for 2017. De fleste 

prosjekter er startet opp, noen er pr 1.terital på prosjekteringsstadiet og vil derfor ikke ha noe 

forbruk pr d.d. Rådmannen vil komme tilbake til en mer utfyllende oversikt over investeringene for 

2.terital, da bl.a. prosjektlederen på Teknisk vil være ansatt. 
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Finans 
I hht. finansreglementet skal Rådmannen skal minst tre ganger pr år (inkl pr 31.12) rapportere status 

for kommunens finansforvaltning til Kommunestyret. Finansrapporteringen inngår som en del av den 

generelle økonomirapporteringen. Innhold i rapporteringen er spesifisert i pkt 2.4, 3.7 og 4.7. Ved 

vesentlige endringer skal Kommunestyret orienteres så raskt som mulig: 

• Finansieringskostnad eller avkastning avviker negativt fra budsjett og en forventer 

ikke at dette rettes opp i løpet av budsjettåret 

• Det har oppstått avvik mellom krav og rammer i finansreglementet og faktisk 

forvaltning 

Rådmannen ser ikke at det er avvik på disse punktene pr. 1.tertial 2017. 

Likviditet 
I hht. finansreglementet 2.4 Rutiner for rapportering 

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For ledig likviditet og andre midler 

beregnet for driftsformål skal følgende fremgå:  

•             Sammensetting av aktiva 

•             Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva 

•             Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen 

•             Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

•             Markedsrenter og egne rentebetingelser 

 

 

 

 

Likviditet

30.04.2017

I Omløpsmidler 309 402 720

 kortsiktig gjeld -70 774 474

Arbeidskapital 238 628 246

Premieavvik m/AGA -557 436

Ubrukte lånemidler -37 120 646

Korrigert arbeidskapital 200 950 164

II Kasse, bank 125 719 099

Aksjer, andeler 136 239 325

Netto innskudd 261 958 424

Herav

Fond -219 268 408

Ubrukte lånemidler -37 120 646

Grunnlikviditet 5 569 370
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Lånegjeld 
I hht. finansreglementet 3.7 Rutiner for rapportering 

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For gjeldsporteføljen og øvrige 

finansieringsavtaler skal følgende fremgå:  

•             Sammensetting og løpetid for passiva 

•             Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva 

•             Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen 

•             Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

•             Markedsrenter og egne rentebetingelser 

•             Opptak av nye lån og refinansieringer av eksisterende lån 

 

 
Låneopptaket for investeringsbudsjettet 2016 ble gjennomført i 1.tertial 2017. 

Fonds 
I hht. finansreglementet 4.7 Rutiner for rapportering 

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For langsiktige finansielle aktiva skal 

følgende fremgå:  

• Sammensetting av aktiva 

• Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva 

• Vesentlige markedsendringer   

• Endringer i risikoeksponeringen 

• Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

• Markedsrenter og egne rentebetingelser 

Her kan det opplyses at 3 mnd. Nibor er 0,9 %. Effektiv rente i obligasjonsporteføljen er 2,0% 

• Delporteføljenes relative risiko  

Relativ risiko i aksjeporteføljen er pt 3 % (krav i finansreglementet inntil 5 %) og i 

obligasjonsporteføljen 1,2 % (krav i finansreglementet inntil 2,5 %) 

• Renterisiko for de rentebærende investeringene 

Her kan det opplyses at renterisikoen pt er noe lavere enn porteføljens referanseindekser 

Lånegjelda har utviklet seg slik de siste 5 år (hele tusen).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017.04

Lånegjeld pr. 01.01. 269 701          311 714        363 229      462 560       597 085       700 098 791 457 775 993      

Avdrag i året -14 455           -15 702        -18 120       -22 277        -26 013       -27 766 -30 964 -9 815         

Nye låneopptak i året 56 468            67 217         117 451      156 803       129 026       119 125 15 500 24 326        

Lånegjeld pr.30.04.2017 311 714          363 229        462 560      597 085       700 098       791 457 775 993 790 504

Herav videreutlån -10 899           -23 662        -20 000       -44 872        -66 561       -77 689 -87 944 -86 091       

Netto lånegjeld 300 815          339 567        442 560      552 213       633 537       713 768 688 049 704 413

Nto gjeld i % av driftsinnt. 100                 109              129             140             165             177 158 162
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For de øvrige punktene i denne rapporteringen, vises det til vedlagte rapport fra Grieg Investor.  

Tabellen nedenfor viser utviklingen i fondsmidlene de siste 5 år (hele tusen).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonds pr. 01.01. 120 759          118 417        131 363      143 129       165 215       178 912 190 385 219 059

Bruk i året -16 654           -12 852        -13 793       -17 088        -24 477       -21 819 -19 346 -422

Avsetninger i året 14 312            25 798         25 559        39 174         38 174         33 292 48 019 632

Fonds pr. 30.04.2017 118 417          131 363        143 129      165 215       178 912       190 385 219 059 219 269

Beholdning 

01.01. Avsetninger

Bruk av 

fond i 

driftsregnsk

apet

Bruk av fond 

i 

inv.regnskap

et

Beholdning 

30.04

Disposisjonsfond 17 223kr         172kr          17 051kr     

Bundne driftsfond 30 873kr         632kr           250kr          31 255kr     

Ubundne investeringsfond 153 582kr       153 582kr    

Bundne investeringsfond 17 381kr         17 381kr     

Samlede avsetninger og bruk av avsetninger 219 059kr       632kr           422kr          -kr              219 269kr    
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Nærvær / sykefravær 
Sykefraværet er isolert for 2.tertial, dvs. månedene f.o.m. mai t.o.m. august 

Frøya kommune 
Virksomhet Egenme

lding 1-
16 
dager 

Sykemeldi
ng 1-16 
dag 

Sykemeldi
ng 17-56 
dag 

Sykem
elding 
56 dag 

Totalt Permisj
oner 

Nærvær 

 
Frøya kommune 

 
0,8% 

 
1,0% 

 
3,2% 

 
4,6% 

 
9,4% 

 
1,4% 

 
89,2% 

Totalt for Frøya kommune var det en nedgang i sykefraværet fra januar med 9,7 % og til april med 

9,4%,  

Rammeområdet rådmann 
Virksomhet Egenme

lding 1-
16 
dager 

Sykemeldi
ng 1-16 
dag 

Sykemeldi
ng 17-56 
dag 

Sykem
elding 
56 dag 

Totalt Permisj
oner 

Nærvær 

Økonomi 
/rådmannsteam
/ lærlinger 

 
0,2 % 

 
0 

 
5,7% 

 
10,3% 

 
16,1% 

 
0,3% 

 
83,6% 

Strategi og 
utvikling 

1,5% 0 0% 9,7% 11,2% 1% 87,8% 

OSK og IT 2,4% 0 5,6% 3,2% 11,2% 1,1% 87,7% 

 

Rammeområdet oppvekst 
Virksomhet Egenme

lding 1-
16 
dager 

Sykemeldi
ng 1-16 
dag 

Sykemeldi
ng 17-56 
dag 

Sykem
elding 
56 dag 

Totalt Permisj
oner 

Nærvær 

 
Oppvekst 

 
0,7% 

 
0,6% 

 
4,3% 

 
4,8% 

 
10% 

 
1,8% 

 
88,2% 

 

Rammeområdet helse 
Virksomhet Egenme

lding 1-
16 
dager 

Sykemeldi
ng 1-16 
dag 

Sykemeldi
ng 17-56 
dag 

Sykem
elding 
56 dag 

Totalt Permisj
oner 

Nærvær 

 
Helse 

 
1,9% 

 
1,2% 

 
2,3% 

 
4,5% 

 
9,8% 

 
1,7% 

 
88,5% 

 

Rammeområdet Kultur og Næring 
Virksomhet Egenme

lding 1-
16 
dager 

Sykemeldi
ng 1-16 
dag 

Sykemeldi
ng 17-56 
dag 

Sykem
elding 
56 dag 

Totalt Permisj
oner 

Nærvær 

Kultur og Næring 0 0 0 10,7% 10,7% 0 89,3% 



 
 

Tertialrapport 2.tertial 2016 side 13 

Kultur og næring har få ansatte. Så når det kommer et par sykemeldinger så blir fraværsprosenten 

høy 

Rammeområdet Teknisk 
Virksomhet Egenme

lding 1-
16 
dager 

Sykemeldi
ng 1-16 
dag 

Sykemeldi
ng 17-56 
dag 

Sykem
elding 
56 dag 

Totalt Permisj
oner 

Nærvær 

 
Teknisk 

 
0,1% 

 
2,0% 

 
1,6% 

 
5,9% 

 
9,7% 

 
1,3% 

 
89% 

 

Kommunens målsetting: 
Vårt hovedmål er å beholde medarbeiderne langtidsfriske. Skulle du bli syk vil vi utnytte alle 

muligheter for å få deg raskt tilbake i jobb. Konkrete mål for Frøya kommune er at sykefraværet skal 

ned til 5,6 % pr. 31.12.18 

Vi har rutiner for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, dette gjelder hva Frøya kommune som 

arbeidsgiver og den enkelte ansatte skal gjøre i forbindelse med fravær. 

Alle virksomheter med over 10 % sykefravær blir innkalt til en samtale sammen med den som har det 

overordna ansvaret for virksomheten, personalsjef, hovedverneombud og hovedtillitsvalgt. Dette for 

å kartlegge evt. behov for bistand. Her kan vi også trekke inn Bedriftshelsetjenesten, Nav og Nav 

arbeidslivssenter. 

 

 

Økonomisjef 

Thomas Sandvik 

02.06.2017 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: G00  

Arkivsaksnr.: 17/1597    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

PROSJEKTLEDER MORGENDAGENS OMSORG  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune inngår kontraktsforhandlinger med Rambøll AS for prosjektledelse i 

«Morgendagens omsorg». 

Dette finansieres fra investeringsfondet som er avsatt til «Morgendagens omsorg». 

 

 

Vedlegg: 

Konkurransegrunnlag – Prosjektledelse for «Morgendagens omsorg» i Frøya kommune 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune lyste ut konkurransen i Doffin.no med frist 16.05.16. Det kom inn 4 

tilbydere; XPRO AS, Prosjekt Utvikling AS, Rambøll AS og WSP AS. 

I konkurransegrunnlaget beskriver Frøya kommune at pris skal vektes 40% og erfaring skal 

vektes 60% for å vinne konkurransen. 

 

Vurdering: 

 

Pris 

Ut ifra timeanslaget som Frøya kommune kom frem til var det XPRO AS som kom best ut, 

og ut ifra scoringen som ble nevnt i anbudsdokumentet kommer XPRO AS ut med 10 poeng 

av 10 mulige.  

Vekting Xpro AS Prosjektutvikling AS Rambøll AS WSP AS 

Poeng 10 8,38 8,30 7,72 

40% pris 4 3,35 3,32 3,09 

  

Pris skal vekte 40% i henhold til anbudsdokumentet, og XPRO AS får derfor 4 poeng etter at 

vektingen er gjennomført, de andre tilbyderne får da mindre enn dette etter som de har levert 

et dyrere anbud. 

 

Erfaring 

Frøya kommune sier videre i anbudsdokumentet at kompetanse og erfaring innen 

prosjektledelse skal vektes 60%. Etter å ha gjennomgått innkommende tilbud har Frøya 



kommune kommet frem til en vurdering på at Rambøll AS har levert det beste tilbudet og 

tildeles 10 poeng. Rambøll AS har en god beskrivelse av prosjektgjennomføringen og god 

kompetanse for bemanningen i prosjektet.  

WSP AS er mindre konkrete i sin beskrivelse av oppdraget og gjennomføringen, tildeles 9 

poeng. 

Prosjektutvikling AS har erfaring fra tilsvarende prosjekter, men trekkes fordi beskrevet 

personell har mindre erfaring fra denne type prosjekt. Tildeles 8 poeng.  

XPRO AS har manglende erfaring med helseutbygninger. XPRO AS trekkes også fordi 

beskrevet personell har mindre erfaring fra denne type prosjekt. XPRO AS tildeles derfor 5 

poeng. 

Vekting XPRO AS Prosjektutvikling AS Rambøll AS WSP AS 

Poeng 5 8 10 9 

60% Erfaring 3,75 4,8 6 5,40 

 

Total 

Etter skåring blir da tabellen slik. Tilbyder med mest poeng er vinner 

Vekting XPRO AS Prosjektutvikling AS Rambøll AS WSP AS 

40% Pris 4 3,35 3,32 3,09 

60% Erfaring 3,75 4,8 6 5,40 

Totalt 7,75 8,15 9,32 8,49 

 

Rådmannen anbefaler å inngå kontraktsforhandlinger med Rambøll AS. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Rådmannen hadde i konkurransegrunnlaget et timeanslag på 1250 timer, 40 turer til Frøya der 

ca. 20 turer var med overnatting. Rambøll AS sitt tilbud var på vår avtalepris gjennom Frøya 

kommunes rammeavtale med Rambøll AS på kr 980 pr time. Totalt var tilbudet pr kr 

1.365.000. 

 

Rådmannen anbefaler at midlene til prosjektledelse dekkes fra investeringsfondet som er 

avsatt til «Morgendagens omsorg». 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: Saldo på denne konto er pr 06.06.17 kr 

18.003.146 

 

 

 

 

 























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jomar Finseth Arkiv: L10  

Arkivsaksnr.: 17/760    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

 

OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV 

NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet vedtar å utvide økonomisk ramme for reguleringsplanarbeidet til 

2.300.000,-. 

 

 

Vedlegg: 

Kostnadsoverslag reguleringsplan med geoteknikk og forberedende tomteerverv 

 

 

Saksopplysninger:   

Kommunestyret vedtok i sak 39/17, «Oppstart av reguleringsplanarbeid for utvidelse av 

Nordhammervika industriområde», et tredelt vedtak, der punkt 3 har følgende ordlyd: 

 
«Utarbeidelse av plan og nødvendige grunnundersøkelser er estimert til å ha en kostnadsramme på 
inntil 1 mill. kr, som finansieres ved låneopptak. Endelig pristilbud innhentes og presenteres for 
godkjenning av formannskapet.» 

 

Arbeidet med reguleringsplanen har startet opp og det ble avholdt formelt oppstartsmøte for 

planarbeidet 7.6.2017. Prosjektet har ekstern prosjektledelse som ivaretas av prosjektutvikling 

Midt-Norge AS. Rambøll er rådgiver for planarbeidet og Dekar AS bistår ved 

eiendomserverv.  

 

Planarbeidet er nå i en fase med forprosjekt og rapport fra denne vil foreligge i uke 25. Målet 

med forprosjektet er å avklare massebalansen for utfylling av område benevnt som N1. 

 

Prosjektgruppen gjennomgikk kostnader for planarbeidet på oppstartsmøtet og har kommet 

frem til følgende budsjett for planarbeidet frem mot ferdig vedtatt reguleringsplan, inkludert 

kostander knyttet til kontakt mot grunneiere i forbindelse med tomteerverv. 

 



 
 

Vurdering: 

Nytt kostnadsestimat for reguleringsarbeidet for utvidelse av industriområdet ved 

Nordhammervika ligger 1.213.727,- over forrige estimat. Estimatene er direkte 

sammenlignbare da følgende er tatt inn som elementer i nytt estimat: 
- Forprosjekt for avklaring av massebalanse 

- Landskapsarkitekt skal visualisere områder for grøntareal, Sistiens plassering på N1 og 

utforming av N2. 

- Kostander knyttet til bistand ved tomteerverv (ikke kostnader for erverv) 

 

Utover dette er økte kostnader knyttet opp mot mer avdekket behov for dialog med 

fylkesmannen i Sør-Trøndelag (Rambøll), høyere kostnad for geoteknikk og at ekstern 

prosjektleders oppgaver ikke har vært definert fullt ut. 

 

Tilrådning 

Rådmannen tilråder at økonomisk ramme for reguleringsplanarbeidet økes til 2.300.000,-. 

 

 

 

 



KOSTNADSOVERSLAG

17.057 Nordhammervik næringsområde, utvidelse

Arbeider ifm ny reguleringsplan

GENERELLE KOSTNADER

Rådgiver/ firma Kostnad Merknad

Rambøll Norge AS 330 000             Mange merknader mv. kan føre til økt kostnad

Forprosjekt Rambøll Norge AS 170 000             

Rambøll Norge AS 70 000               Arbeid etter medgått tid. Overslag.

Ikke bestemt 425 000             Tilbud fra Rambøll lagt til grunn, tillagt ekstra riggkostnad

Ikke bestemt 120 000             Sum usikker. 80 t á kr 1500 lagt til grunn.

Seascan AS 38 000               

Dekar rettshjelp AS 200 000             Arbeid etter medgått tid. Sum er grovt overslag. 

Prosjektutvikling Midt-Norge AS 250 000             Arbeid etter medgått tid, oppgaver ikke fullt ut definert. Overslag.

50 000               

1 653 000          

SPESIELLE KOSTNADER

Mva 25% 413 250             

PROSJEKTKOSTNAD 2 066 250          

MARGINER OG RESERVER

Prisendring, 2,5% i 9 mndr 38 742               

Uforutsett 10% 206 625             

NORMALBUDSJETT 2 311 617          

Kostnader baseres generelt på en framdrift fra april 2017 til april 2018

Prosjektering og prosjekteringsledelse med antatt oppstart høsten 2017 ikke medtatt, med unntak av geoteknikk.

Kjøp av eiendomsgrunn ikke medtatt

Rev. 1 08.06.2017, medtatt utgifter LARK/ visualisering

Type arbeid

SUM generelle kostnader

Diverse kostnader

Prosjektledelse, reguleringsfase

Bistand grunnerverv

Bunnkartlegging

Geoteknikk, grunnundersøkelser sjø og land

Reguleringsarbeid

Geoteknikk, geotekniske vurderinger

Landskapsarkitekt, visualisering



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jomar Finseth Arkiv: M30  

Arkivsaksnr.: 17/1558    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Formannskapet 

 

OPPFØLGING VANNDIREKTIVET - PROSJEKTLEDELSE  

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalg for drift støtter at det utlyses en 100 % prosjektstilling over 3 år som har følgende 

deling: 

 

 50 % prosjektleder Søndre Fosen vannområde, dekket av deltakerkommunene 

 50 % prosjektleder sanering spredt avløp i Frøya kommune, dekket av Frøya kommune 

 

Hovedutvalg for drift vedtar at 50% av prosjektlederstillingen finansieres over VAR området for 

Frøya kommune  

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Prosjektplan Interkommunalt samarbeid for vannområdearbeid 2016- 2020 

2. Forslag til stillingsutlysning 

 

Saksopplysninger:   

EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000, implementert i norsk rett fra 1. januar 

2007 ved forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) krever at tilstanden i 

overflatevann (kystvann, brakkvann og ferskvann) og grunnvann skal beskyttes mot forringelse, 

forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene minst skal ha god økologisk og god 

kjemisk tilstand innen utgangen av 2021. 

Det skal utarbeides sektorovergripende regionale vannforvaltningsplaner som setter konkrete 

miljømål for alt vann. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag ble vedtatt i Nord- 

og Sør-Trøndelag Fylkesting i desember 2015. Planen omfatter alle sektorer med myndighet som 

berører vann. Regional vannforvaltningsplan setter ambisiøse miljømål for vannforekomstene i 

Søndre Fosen vannområde, og krever at berørte sektorer følger opp med miljøforbedrende tiltak i 

mange vannforekomster. Gjennomføringsfasen er fram til og med 2018, og miljømålet skal være 

oppnådd innen utgangen av planperioden i 2021. 

 

Frøya kommune har gjennom vedtak i kommunestyret, sak 75/16, forpliktet seg til et samarbeid 

med Søndre Fosen vannområde om et prosjekt der en tiltaksanalyse peker på fire viktige 

påvirkninger på vann innen vannområdet 



- Påvirkning av havbruk  

- Spredte avløp  

- Sperringer i vassdrag  

- Avrenning fra landbruk  

Av totalt 439 overflatevann-forekomster står 225 i risiko for ikke å oppnå god økologisk tilstand 

innen 2021.  

 

Frøya kommune ønsker å være en pådriver for det arbeidet som skal utføres frem mot 2021 i 

Søndre Fosen vannområde og har tatt initiativ til å tilsette 50 % prosjektleder (PL) (fullfinansiert i 

prosjektet) med kontorplass i Frøya kommune, teknisk avdeling. Arbeidsoppgavene for PL vil 

være direkte knyttet til gjennomføring av prosjektet som er nærmere beskrevet i «Prosjektplan 

Interkommunalt samarbeid for vannområdearbeid 2016- 2020». 

Frøya kommune har et stort antall utslippspunkt definert som «avløp i spredt bebyggelse». Denne 

type avløp kan enten være nyere avløp, som følger gjeldende krav, eller det er avløp av eldre 

karakter som ikke tilfredsstiller dagens krav eller standarder. Det finnes i dag ingen god oversikt 

over de forskjellige avløpsanleggene og for å kunne starte arbeidet for å nå de mål som er satt 

gjennom vanndirektivet, mot 2021, så er det nødvendig med følgende tiltak: 

- Kartlegge avløp fra spredt bebyggelse 

- Sette en teknisk standard for rensing av spredt avløp 

- Vurdere hvilke avløp som kan knyttes til kommunalt anlegg 

- Vurdere pålegg om endring av avløpsanlegg 

o Opprettelse private nett 

o Tilknytning til kommunale nett 

- Gjennomgå og endre rutiner ved saksbehandling knyttet til tillatelser for avløp i spredt 

bebyggelse 

 

Dette er kommunale oppgaver som det ikke vil være mulig å legge til PL for Søndre Fosen 

vannområde, da det ikke er en del av prosjektet, og heller ikke være mulig å håndtere for 5 

kommuner.  

 

Rådmann foreslår derfor at det utlyses en 100 % stilling som har følgende deling: 

- 50 % prosjektleder Søndre Fosen vannområde 

- 50 % prosjektleder sanering spredt avløp Frøya kommune 

 

Organisering: 

Stillingen legges til teknisk avdeling, og PL rapporterer til avdelingsleder drift. Den ansatte følges 

opp av de fagpersoner som har direkte tilknytning til de to prosjektene: 

- Miljøkonsulent 

- VA-ingeniør 

 

Vurdering: 

 

Det er rådmannens vurdering at Frøya kommune må gjennomføre tiltak for å oppnå de krav som er 

gitt gjennom EU sitt vanndirektiv mot 2021. De tiltak som er skissert i dette fremlegget vil gi en 

god oppstart på dette arbeidet og vil være avgjørende for at kommunen skal kunne ivareta og 

forbedre vannmiljøet i kommunen i årene fremover. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 



- PL i Søndre Fosen vannområde er fullfinansiert gjennom prosjektet, blant annet via midler 

tildelt av Frøya kommune 

- PL, avløp spredt bebyggelse, finansieres over VAR-området. 

 



SØNDE FOSEN VANNOMRÅDE              

Kommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Frøya og Hitra samarbeider om vannområdet Søndre Fosen. 
Vannområdet omfattes av arealene i kommunene, og er sammensatt i henhold til nedslagsfeltet. 

Vannområdet hører til Trøndelag vannregion. 

 

Frøya kommune - Øyriket mot storhavet 
  

Frøya kommune er en øykommune i Sør-Trøndelag og har ca. 4900 innbyggere. Frøya har full 

barnehagedekning, et godt utbygd utdanningstilbud med videregående skole, et bredt og aktivt idretts- og 

kulturliv og et svært fremgangsrikt næringsliv. Frøya har forbindelse til fastlandet med to undersjøiske tunneler. 

Kjøretid til Trondheim er ca. 2 ½ time. 

 

 

3 ÅRS ENGASJEMENT SOM 50% PROSJEKTLEDER FOR 

VANNOMRÅDE SØNDRE FOSEN OG  

50% SAKSBEHANDLER FOR SPREDT AVLØP I FRØYA 

KOMMUNE 

Søndre Fosen vannområde søker prosjektleder/koordinator i 50 % stilling for perioden 2016 – 2019. 

Prosjektleder skal koordinere arbeidet etter vannforskriften og regional vannforvaltningsplan i de 

berørte kommuner og opp mot sektormyndigheter. Stillingen er selvstendig. Kontorsted og 

arbeidsgiverkommune etter avtale. 

Sentrale arbeidsoppgaver vannområde Søndre Fosen: 

 Gjennomføre planarbeid i samsvar med oppdrag fra vannregionmyndighetene 

 Organisere og lede prosjektet 

 Sørge for kontinuerlig prosess med tiltak for å oppnå god tilstand i vannforekomstene 

 Samordne informasjon og sikre medvirkning i hele vannområdet 

 Være ansvarlig for Søndre Fosen sin hjemmeside på vannportalen 

 Søke om prosjektmidler til miljøundersøkelser og tiltak 

 Administrere miljøovervåkning 

 Ha oversikt over miljøtilstanden, og være en fagressurs for deltakerkommunene  

 Få i gang konkrete miljøprosjekter – både i enkelt-vassdrag, og mer forvaltningsretta prosjekt 

opp mot landbruk, avløp m.m. 

 Ha kontakt opp mot andre sektormyndigheter 

  Samarbeide med interesseorganisasjoner 

 Delta i utarbeidelsen av rullert plan  

 Rapportere årlig til vannregionmyndigheten via vann-nett og tiltaksgjennomføring og 

måloppnåelse 

 

 

 



Sentrale arbeidsoppgaver spredt avløp i Frøya kommune: 

 Ha ansvar for gjennomføring av prosjektet «saneringsplan for avløp i spredt bebyggelse» 

 Saksbehandling av utslippssøknader i spredt bebyggelse 

 

 Det vil bli lagt vekt på følgende kvalifikasjoner:  

 

 God innsikt i offentlig forvaltning og relevant lovverk.  

 Evne til å arbeide strukturert og selvstendig 

 God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og evne til å skape engasjement 

 Kompetanse inne biologi, limnologi eller annen relevant naturfaglig kompetanse  

 Kompetanse knyttet til prosjektledelse og veiledning. 

 Erfaring fra lignende prosjekter eller tiltaksplanlegging 

 

Vi tilbyr: 

 Lønn etter avtale 

 Positivt arbeidsmiljø 

 Interessante og varierte arbeidsoppgaver 

 

Betingelser: 

 Ansettelse skjer i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 

 Attester og vitnemål tas med til evt. intervju. 

 Kontorsted er Frøya kommune 

 

Søknad 
Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. ???????? 

 

Iht. offentlighetslov § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om 

ikke å bli ført opp på søkerlisten.  
 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med ved 

oppmøte til eventuelt intervju. 
 

Søknadsfrist???? 

 

Kontakter 

 

Ingrid Hjort 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune 
 

Jomar Finseth 

Teknisk sjef, Frøya kommune 
 

Bjørnar Grytvik  

VA ingeniør Frøya kommune 
 



 

 

 

Prosjektplan 

Interkommunalt samarbeid for 

vannområdearbeid  

2016- 2020 

 

 

 
 

 

SØNDRE FOSEN VANNOMRÅDE 

 
Hemne – Snillfjord – Agdenes – Hitra - Frøya 

 

 

 
Godkjent av vannområdeutvalg i møte 14.04.2016 

 

 

 

 



1. Bakgrunn  

 

 

Vannforskriften kom på plass 1.1.2007 og implementerer EUs Vanndirektiv i Norge. 

Hovedmålet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vassdrag, grunnvann og kystvann. 

Forskriften krever at alt vann skal ha god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021. 

 

EU’s vanndirektiv med vannforskriften pålegger oss at alt overflatevann skal beskyttes mot 

forringelse. Med vannforskriften skal alt vann nå forvaltes likt i hele Europa, og i  

 

Landet er delt i vannregioner. Nord- og Sør-Trøndelag utgjør Trøndelag Vannregion. 

Vannregionmyndigheten i regionen er Sør-Trøndelag Fylkeskommune.  

Videre er vannregionen delt inn i 12 vannområder. Formålet med vannområdene er å etablere 

hensiktsmessige enheter for arbeidet. Vannområdene består av ett eller flere nedbørsfelt med 

tilhørende grunnvann og eventuelt kystvann. Vannområdene går dermed på tvers av 

kommunegrenser.  

 

Fylkestingene i Sør- og Nord-Trøndelag vedtok i desember 2015 en regional plan for 

vannforvaltning, hvor vannforekomstene er karakterisert og vurdert i forhold til behov for 

videre undersøkelser og tiltak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Om Søndre Fosen vannområde 
 

Søndre Fosen ligger på sørsiden av Trondheimsfjorden, og omfatter fastlandskommunene 

Snillfjord, Agdenes og Hemne, sammen med de store øykommunene Hitra og Frøya. Arealet 

er på 6055 km2, og inkluderer havområdene Frøyhavet og Frohavet i nordlige og vestlige 

deler av vannområdet.  

 

Området Søndre Fosen vannområde omsluttes av er preget av lavtliggende og åpent landskap 

på øyene i vest, med mye berg i granitt, gneis og magmatiske bergarter. Dette går over til et ås 

og fjellandskap i Snillfjord, Hemne og Agdenes, med de samme dominerende bergartene.  

 

Typisk er bratte fjell og mange fjordarmer, og et meget kupert terreng med skogkledte daler 

på fastlandssiden. Frøya er derimot lavtliggende og åpen, med store mengder små tjern og 

bekker, mens Hitra har mer vegetasjon, store myrområder og skog, og også mange mindre 

vann og vassdrag. Fjellene er relativt høye på fastlandssida (opptil 1000 meter i Hemne). 

Området har flere mindre vassdrag med anadrom fisk. Mye av Hemne kommune drenerer for 

øvrig til Møre- og Romsdal vannregion. Mindre områder som drenerer til vannområdet finnes 

i de tilgrensende kommunene. Kyrksæterøra er det eneste tettstedet med over 1000 

innbyggere, men mindre tettsteder finnes ellers spredt i hele området. 

 



Havbruk og fiske er viktige virksomheter på øyene i området, og tilknyttet industri er av stor 

økonomisk betydning. De store øyene er lokalitet for den største konsentrasjonen av 

akvakulturvirksomhet i Norge. Jordbruk regnes som en binæring. På fastlandssida er jordbruk 

med husdyrhold den viktigste næringsveien, men Hemne har en del industri og nær 

tilknytning til gassraffineriene på Tjeldbergodden. Søavassdraget inngår i kraftproduksjon, og 

har ikke krav om minstevannføring. Undersøkelser har avdekket at fiskevandringshindre i 

tilknytning til veinettet er av betydning i vannområdet. 

 

Vannområdet har totalt 446 registrerte vannforekomster, av disse 239 elv og bekkefelt, 94 

innsjøer, 106 områder med kystvann, ingen brakkvannsområder, og 7 grunnvannsområder. 

 

 

Oversikt over tilstanden til vannforekomstene i vannområdet. kilde: vann-nett.no. 

 

Over 50 % av vannforekomstene i vannområdet står i risiko for å ikke oppnå god økologisk 

tilstand innen 2021 (per desember 2014). Avrenning fra jordbruksarealer og private 

avløpsanlegg er de viktigste kildene til forurensning i vannområdet. Mange vannforekomster 

påvirkes negativt av vannkraftregulering og veikulverter som hindrer fiskevandring. 

 

Her er det viktig med god kartlegging over risikofaktorer, og hva som skal til av tiltak for at 

vannforekomstene ikke skal stå i risiko. 

 
Oversikt over vannforekomster i risiko for ikke å oppnå miljømål: kilde: vann-nett.no. 



3. Organisering av vannområdet 
 

                    
 

Snillfjord kommune        Agdenes kommune         Hemne kommune      Frøya kommune    Hitra kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer i styringsgruppa/vannområdeutvalget 

 

 Leder av vannområdeutvalget 

Representant fra xxx kommune 

Gunn Heidi Hallaren Representant fra Frøya 

 Representant fra Frøya (vara) 

Bernt Olaf Aune Representant fra Snillfjord 

John Lernes Representant fra Snillfjord (vara) 

Ola Erik Røttereng Representant fra Hemne 

Jon Stølen Representant fra Hemne (vara) 

Terje Førland Representant fra Agdenes 

Magni S. Løseth Representant fra Agdenes (vara) 

Dag Willmann Representant fra Hitra 

Arnt Breivoll Representant fra Hitra (vara) 

Ivar Tanem Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Bendik Eithun Halgunset Vannregionmyndigheten for vannregion Trøndelag 

 

Vannområdeutvalget er øverste organ i vannområdet og gjennomfører møte minst en gang i 

året. Utvalget skal konstituere seg med leder og nestleder i første møte etter kommunevalg. 

Leder av vannområdeutvalget representerer Søndre Fosen vannområde i Trøndelag 

vannområdeutvalg (VRU).  

Vannområdeutvalget godkjenner vannområdets tiltaksplan og forvaltningsplan. Utvalget skal 

også godkjenne budsjett og arbeidsplan, samt andre arbeidsoppgaver som tilfaller 

vannområdet utover dette. Vannområdeutvalget gis mandat til å delegere oppgaver videre til 

underliggende grupper ved behov.  

Vannområdeutvalget skal påse at referansegruppen mottar innkallinger, dokumentasjon og får 

anledning til å drøfte sitt interessefelt i vannforekomsten.  

Vannområdeutvalget rapporterer til vannregionmyndigheten (VRU).  

Prosjektleder fungerer som sekretær i vannområdeutvalget.  

 

 

Søndre 

Fosen 
Vanno
mråde 



Medlemmer i administrativ arbeidsgruppe 

 

xxxxxxxxx Prosjektleder xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Øyvor Helstad Frøya kommune Oyvor.Helstad@froya.kommune.no 

Roar Grindvold Snillfjord kommune Roar.Grindvold@snillfjord.kommune.no 

Martin Hanssen Hemne kommune Martin.Hanssen@hemne.kommune.no 

Bertil Meland Agdenes kommune Bertil.Meland@agdenes.kommune.no 

Ida Nesset Hitra kommune Ida.Nesset@hitra.kommune.no 

Ivar Tanem Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag 

fmstita@fylkesmannen.no 

Bendik Eithun 

Halgunset 

Vannregionmyndigheten 

for vannregion 

Trøndelag 

bendik.eithun.halgunset@stfk.no 

 

 

 

Referansegruppe: 

I forhold til arbeidet skal det være en lokal referansegruppe, bestående av berørte parter fra 

næringsliv, landbruk, friluftsinteresser, og frivillige organisasjoner. Arbeid med å få etablert 

en slik gruppe skal gjøres i løpet av 2. halvår 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Målsetting for arbeidet 
 

Vårt mål er:  

 

”Etablere Søndre Fosen Vannområde som en langsiktig interkommunal 

samarbeidsløsning for kompetanseløft i vannforvaltning ” 

 

 

For å oppnå dette setter vi fokus på: 

 Å få til en hensiktsmessig organisering av arbeidet i vannområdet. 

 Overføring av kunnskap og god praksis mellom og internt i kommunene  

 Kartlegging og vurdering av vannforekomstenes tilstand.  

 Igangsetting av tiltak der dette er nødvendig for å nå miljømålene.  

 Kommunikasjon/formidling/omdømmebygging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Prosjektleder 

 

Generelt: 

Prosjektledelse utgjør 50 % stilling. Prosjektleder vil være felles for alle fem kommuner. 

Stillingen er administrativ og prosjektleder er faglig leder av vannområdearbeidet, herunder 

koordinering, økonomistyring og sekretærfunksjon. Prosjektleder skal planlegge og 

organisere arbeidet sett i forhold til vedtatte mål og aktivt fremme forslag til 

framdrift/videreutvikling av arbeidet. Prosjektleder skal videre gjøre arbeidet kjent og sikre 

god informasjonsflyt og medvirkning i hele vannområdet. Den som engasjeres vil jobbe tett 

sammen med kommunene i vannområdet, andre vannområder i Trøndelag og regionale 

myndigheter. Prosjektleder må gjøre seg kjent med ulike tilskuddsordninger og bidra til å få 

på plass finansiering av både overvåkning og tiltak. 

 

Arbeidsgiveransvar: 

Prosjektleder gis mandat av vannområdet. Arbeidsgiveransvaret for stillingen og arbeidsted 

avklares ved tilsetting. Kontorstedet må imidlertid være innen vannområdet. 

Arbeidet er organisert med et Vannområdeutvalg bestående av politisk valgte representanter 

fra hver av kommunene. Vannregionmyndigheten (Sør-Trøndelag Fylkeskommune) og 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag deltar også her. I tillegg er det opprettet en arbeidsgruppe med 

administrativt ansatte fra hver kommune. 

 

Ønskede kvalifikasjoner: 

Det søkes etter en initiativrik og selvstendig person, fortrinnsvis med utdanning innen 

vannmiljø, natur, landbruk, ressursforvaltning eller tilsvarende. Det er en klar fordel med 

erfaring fra prosjektarbeid. Vedkommende må ha evne til å arbeide selvstendig. 

Lokalkunnskap og god innsikt i offentlig forvaltning og relevant lovverk vil være en fordel. 

Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å lede og inspirere andre vil bli vektlagt. 

Prosjektleder skal lede og fronte prosjektet i samarbeid med fylkeskommunen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Tiltak og aktivitetsplan – 2016 -2019 

 

2016  

31.03.16 Medlemmer av vannområdeutvalget velges i kommunene 

14.04.2016 Konstitueringsmøte Søndre Fosen Vannområde 

14.04.2016 Forslag til prosjektplan godkjennes av vannområdeutvalget 

10.06.2016 Prosjektplanen godkjent i kommunene – kommunal egenandel 

forankres politisk 

22.06.2016 Møte i Søndre Fosen vannområde, valg av leder, mm. 

01.07.2016 Utlysing av Prosjektlederstilling 

15.08.2016 Tilsetting av Prosjektleder 

15.09.2015 Overvåkningsplan utarbeides av prosjektleder/arbeidsgruppa 

15.10.2016 Overvåkningsplan iverksettes av prosjektleder/arbeidsgruppa 

30.10.2016 Møte vannområdeutvalget – status og plan for 2017  

  

2017  

  

  

  

  

2018  

  

  

  

2019  

  

  

  

 

Detaljert aktivitetsplan for perioden 2017 – 19 må utarbeides av vannområdeutvalget i 

samarbeid med prosjektleder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Kostnader og finansiering 
 

I det nedenstående budsjett for perioden er det lagt inn en 50 % stilling som prosjektleder i 

perioden fra 15.08.16 – 31.12.19.  

Kommunene har tidligere fått tilsagn om midler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Det vil videre være mulig å søke tilskudd for videre arbeider.  

 

Kommunenes egenandel er foreslått fordelt med bakgrunn i «Agdenesmodellen», hvor 

kommunenes frie inntekter og innbyggertall legges til grunn. Det forutsettes at kommunene i 

tillegg stiller med egeninnsats i prosjektet eksempelvis i forhold til planarbeid, prøvetaking 

etc.  

 

 

Forslag til budsjett/økonomiplan Søndre Fosen vannområde 2016 – 19 

 

Utgifter 2016 2017 2018 2019 

Prosjektledelse, 50 % stilling 175000 350000 350000 350 000 

Kontorutgifter 10000 5000 5000 5000 

Kostnader reise/kost 30000 60000 60000 60000 

Kurs/konferanse 5000 10000 10000 10000 

Bevertning på møter 5000 10000 10000 10000 

Undersøkelser, rapporter, 

oppfølging 117 500 300 000 300 000 250 000 

Div. prosjekter/utgifter 7500 15000 15000 15000 

Totalt 350 000 750 000 750 000 700 000 

 

 

    Finansiering 2016 2017 2018 2019 

Tilskudd, fra STFK 2011   100 000 

  Tilskudd, STFK 125 000 250 000 250 000 250 000 

Skjønnsmidler FMST 2011 100 000 100 000 100 000 

 Skjønnsmidler FMST 

  

100 000 100 000 

Egeninnsats kommunene 25000 50000 50000 50000 

Hemne 36 394 60 656 60 656 60 656 

Agdenes 19 298 32 163 32 163 32 163 

Snillfjord 11 624 19 373 19 373 19 373 

Hitra 39 886 66 477 66 477 66 477 

Frøya 42 798 71 331 71 331 71 331 

Sum  400 000 750 000 750 000 650 000 

 

 

 

Egenandel fra kommunene er beregnet etter "Agdenesmodellen" 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kitt Julie Hansen Arkiv: L32  

Arkivsaksnr.: 15/124    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Formannskapet 

Formannskapet 

 

ADRESSEPROSJEKTET: STATUS, NYE OMRÅDENAVN OG SKILTING 

 

 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet i Frøya kommune vedtar følgende områdenavn: Risøyan, Nordbuen, 

Kunna, Lyngøyan, Litlhjertøya, Bukkøya og Måsøya. 

 

Det gis en tilleggsbevilgning på kr 565.000 (inkl mva) til fullføring av prosjekt 551345: 

Adresseprosjektet. Midlene tas fra prosjekt 551317: Infrastruktur sentrumsområder da 

det ikke er realistisk å fullføre dette prosjektet i innværende budsjettår. 

 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

Brev, datert 12.05.17, fra Språkrådet. 

 

Saksopplysninger:   
Kommunestyret i Frøya gjorde i sitt møte 25.10.12, sak 158/12, vedtak om innføring av offisielle 

veiadresser for hele Frøya. Det ble bevilga kr 660.000 til prosjektet med oppstart påfølgende år. 

Prosjektet har senere fått økt sin ramme med kr 44.000 i 2014, kr 220.000 i 2016 og kr 400.000 i 

2017 slik at samla bevilgning i dag er på kr 1.324.000 (inkl mva). 

 

I dag er 99 % av kommunens matrikkeladresser omgjort til veiadresser/områdeadresser. Det 

gjenstår noen få bebygde øyer som mangler offisielle veiadresser: Risøya, Nordbuen, Store 

Lyngøya, Kunna, Litlhjertøya, Måsøya og Bukkøya. I tillegg er det noen få bygninger på 

Fastfrøya som ikke har fått adresse. Sistnevnte skyldes uklarheter omkring bygningsstatus og 

–innhold. Disse blir tatt så snart bygningsmyndigheten har avklart forholdene. 

Første offisielle veiadresse i kommunen ble tildelt 01.04.14.  

 

Skilting av veinavn er stort gjennomført i hele kommunen med unntak av 2 veier på Inntian, 2 

veier på Fastfrøya, 1 vei på Mausund, 2 veier på Sørburøy og 1 vei på Sula. Noen skilt er satt 

opp gjentatte ganger som følge av at de forsvinner eller blir ødelagt. I tillegg gjenstår det 

skilting av 6 områdenavn, samt oppsetting av henvisningsskilt. Sistnevnte er beregna for 

bebyggelse som ligger et stykke fra hovedvei (adressevei). 

 



Kommunen har en pågående navnesak som gjelder skrivemåten for Strømskagveien. Denne ble 

kunngjort på kommunens hjemmeside og i lokalavisa Hitra-Frøya 25.04.17. Høringsfrist ble satt til 

10.05.17. Kommunen har mottatt en uttalelse/klage, og denne er sammen med administrasjonens 

uttalelse oversendt Kartverket som skal fatte endelig beslutning i saken. 

 

Nye områdenavn 

Forslag til nye områdenavn ble kunngjort på kommunens hjemmeside og i lokalavisa Hitra-

Frøya 25.04.17, samt sendt på høring til Frøya grendelagsråd og Stedsnavntjenesten i Midt-

Norge (Språkrådet). Høringsfrist ble satt til 05.05.17. Kommunen har mottatt en uttalelse. 

 

Skilting 

Kostnader med skilting er betydelig høyere enn først antatt i prosjektutarbeidelsen. 

Gjenstående skilting kan derfor ikke gjennomføres uten tilleggsbevilgning. 

 

Vurdering: 

Prosjektet hadde en målsetting om at kommunen skulle ha gjennomført overgangen fra 

matrikkeladresser til veiadresser innen 2016. Dette gikk dessverre ikke, noe det er flere – og 

til dels sammensatte - årsaker til. Kort oppsummert kan vel store deler av forsinkelsen knyttes 

til to hovedforhold: (1) nedleggelse av navnekomite og (2) flere klagesaker ift veinavn som 

igjen har ført til tidkrevende navnesaker opp mot Kartverket. Begge disse forholdene har 

medført til dels store forsinkelser. 

 

Selve adresseringen – i prosjektsammenheng - vil kunne avsluttes før sommeren, mens 

resterende skilting kan utføres i løpet av høsten, forutsatt tilleggsbevilgning. 

 

Nye områdenavn 

Språkrådet har i brev, datert 12.05.17, gitt sine tilrådinger til navnevalg. Det er ikke mottatt 

uttalelser fra Frøya grendelagsråd. 

 

Etter høringsperioden framkommer følgende vurderinger: 

 

Navneforslag fra 

administrasjonen 

Tilråding fra 

Språkrådet 

Merknader fra Språkrådet Anbefaling fra 

administrasjonen 

Risøya Risøyan Risøyan er eneste godkjente 

skrivemåte. Dette er ei 

markert øy, med Litlrisøya 

like ved. Velges Risøya, må 

det reises navnesak  

Risøyan 

Nordbuen Nordbuen Godkjent skrivemåte Nordbuen 

Kunna Kunna Godkjent skrivemåte Kunna 

Store Lyngøy Lyngøyan  Lyngøyan er vedtatt 

skrivemåte for de to 

Lyngøyene samlet. Velges 

Store Lyngøy, må det reises 

navnesak 

Lyngøyan 

Litlhjertøya Litlhjertøya Godkjent skrivemåte Litlhjertøya 

Bukkøya Bukkøya Godkjent skrivemåte Bukkøya 

Måsøya evt. 

Nordre Måsøy 

Måsøya Dette naturnavnet har de 

godkjente skrivemåtene 

Måsøya 



Måsøya, Nord Måsøya og 

Autre Måsøya 

 

Valg av Risøyan og Lyngøyan gjøres i hovedsak for å unngå navnesak.  

 

Skilting 

KN-Entreprenør AS har rammeavtale med kommunen når det gjelder skilting. Avtalen ble 

inngått i 2014.  

 

Økonomisk oversikt for prosjektet finnes i tabell nedenfor: 

 

551345 ADRESSEPROSJEKT  2013 2014 2015 2016 2017  Samla  

 Budsjett   220 000   264 000   220 000   220 000   400 000   1 324 000  
 Regnskap        4 628   412 204   706 720   199 375               -     1 322 927  

 Saldo                 1 073  

 

Dette er status pr 01.06.17, men det må nevnes at det mangler fakturering for de siste skiltene 

som ble oppsatt på strekningen Nordskaget-Titran, ca kr 70.000 (14 skilt). 

 

Kostnadsoverskridelsen i prosjektet skyldes i hovedsak underbudsjettering i tilknytning til 

skilting; både i forhold til enhetskostnader for skiltingen og antall skilt totalt.  

 

I forbindelse med utarbeidelsen av prosjektet ble det etter anbefaling fra Kartverket tatt 

utgangspunkt i en skiltkostnad på kr 2.500 per skilt. Dette viser seg å ha vært et alt for lavt 

anslag. I dag ser vi at kostnaden per skilt ligger på ca kr 5.000 for veinavn- og 

henvisningsskilt. Kostnaden for områdeskilt er betydelig høyere, ca kr 15.000 per skilt. 

Sistnevnte er et stort skilt med kart over adresseområdet, mens henvisningsskilt benyttes der 

byggene ligger langt fra adressevei. 

 

Det er blitt satt opp langt flere skilt enn de 200 som var forutsatt i prosjektet. Så langt er det 

satt opp 263 skilt, hvorav 33 skilt er endra pga nye navn og ca 10 skilt er erstatta pga 

tyveri/hærverk. Ei heller ble det tatt høyde for henvisnings- og områdeskilt i 

prosjektutarbeidelsen. 

 

Det gjenstår fortsatt en del skilting, både på Fastfrøya og i øyrekka. Det dreier seg om: 

- 6 stk områdeskilt: Gjæsingen, Sauøya, Halten, Bogøya, Kjerkdalsvatnet, Rottingen 

- 25 stk veinavnskilt: Inntian (2), Sørburøy (2), Mausund (1), Sula (1), Kjerkdalsvatnet (1), 

reserver (4) og manglende fakturering for Nordskaget-Titran (14) 

- 70 stk henvisningsskilt: Det er laget skiltplan for 59 slike skilt rundt om på Fastfrøya. I 

tillegg vil det være behov for noen i reserve (11).  

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommunestyret i Frøya gjorde i sitt møte 25.10.12, sak 158/12, vedtak om innføring av offisielle 

veiadresser for hele Frøya. Herunder ligger det nødvendig skilting. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 



Gjenstående skiltarbeid kan ikke utføres uten tilleggsbevilgning. For å få fullført arbeidet med 

adresseprosjektet bes det derfor om en tilleggsbevilgning på kr 565.000, basert på 

opplysninger gitt i tabell nedenfor. 

 

Tilleggsbevilgning adresseprosjekt  2017 

 Veinavnskilt   25 stk á 5.000           125 000  
 Henvisningsskilt   70 stk á 5.000           350 000  
 Områdeskilt   6 stk á 15.000             90 000  

 Samla behov          565 000  

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Finansieringen kan skje ved omdisponering av midler avsatt til prosjekt 551317: Infrastruktur 

sentrumsområder, da det ikke er realistisk å fullføre dette prosjektet i inneværende budsjettår. 

 

Debet   551317: Infrastruktur sentrumsområder   565.000 (inkl mva) 

Kredit   551345: Adresseprosjektet    -565.000 (inkl mva) 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

Prosjekt 551317: Infrastruktur sentrumsområder har etter dette en saldo på kr 457.964. 

 

Konklusjon 

Formannskapet i Frøya kommune vedtar følgende områdenavn: Risøyan, Nordbuen, Kunna, 

Lyngøyan, Litlhjertøya, Bukkøya og Måsøya. 

 

Det gis en tilleggsbevilgning på kr 565.000 til fullføring av prosjekt 551345: 

Adresseprosjektet. Midlene tas fra prosjekt 551317: Infrastruktur sentrumsområder da det 

ikke er realistisk å fullføre dette prosjektet i innværende budsjettår. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Arthur Gipling Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 17/1642    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FASTSETTING AV BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV I FRØYA 

KOMMUNE FOR 2018  

 

 

Forslag til vedtak: 

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

av vedlagte betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2018. 

 

2. Det foreslås følgende betalingssatser og gebyrer for 2018. 

 

 Betalingssatser per måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalsats i 

statsbudsjett vedtatt av Stortinget. 

 Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 2,5 %. 

 Pris for kjøp av enkeltdager i barnehage økes med 2,5 %. 

 Ordningen med søskenmoderasjon i barnehagen endres ikke. 

 Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 2,5 %. 

 Søskenmoderasjon på 30 % i SFO endres ikke. 

 Kostpris på Sistranda skole (skolekantine) økes med 2,5 %. 

 Pris på kjøp av middag fra Frøya sykehjem og matombringing økes med 2,5. 

%. Embalasje er inkludert. 

 Elevavgift i kulturskolen økes med 2,5 %. 

 Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 2,5 %. 

 Egenandel for trygghetsalarm økes med 2,5 %. 

 Erstatningssater ved Frøya bibliotek økes med 2,5 %. 

 Billettpriser ved Frøya kino økes ikke. 

 Utleie Frøyahallen/møterom/amfi økes med 2,5 %. 

 Utleie basishall økes med 2,5 %. 

 Utleie svømmehall økes med 2,5 %. 

 Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kulturhus- og 

kompetansesenter økes med 2,5 %. 

 Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgtjenester 

endres i henhold til satser som fremkommer i statsbudsjett for 2018. 

 

 

3. Gebyrregulativet for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbruk, vann, 

avløp, slam, feiing, brannvern, feiing, tilsyn med fyringsanlegg, renovasjon og 



kai/havner i Frøya kommune i 2018 får en generell avgiftsøkning og endring i 

betalingssatser på 2,5 % med følgende unntak: 

 

 Det arbeides for tiden med nye vann- og avløpsforskrifter for Frøya kommune. Blir 

endringene politisk vedtatt, vil nytt gebyrregulativ for vann- og avløp bli gjort 

gjeldende fra 01.01.2018 i revidert utgave av «Betalingssatser og gebyrregulativ 

2018». 

 Renovasjonsgebyret for et normalabonnement (husholdninger) og fritidsboliger i Frøya 

kommune fastsettes hvert år etter vedtak i representantskapet i Hamos Forvaltning 

IKS. 

 Felleingsavgift for hjort fastsettes i statsbudsjett for 2018. 

 

4. Forslag til betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2018 

legges ut på høring i perioden 16.06.17 – 30.06.17. 

 

 

 

Vedlegg: 

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i 2018. 

  

  

 

Saksopplysninger:   

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

økonomiplan. Økonomiplanen inneholder all virksomhet som omfattes av kommunen som 

juridisk person. Budsjett for 2018 og økonomiplan med handlingsplan vil bli behandlet av 

kommunestyret i desember. 

 

Kommunen må hvert år fastsette gebyrer og vederlagsbetaling for kommunale tjenester. I 

novembermøte i 2014 vedtok kommunestyret for første gang betalingssatser og 

gebyrregulativ for 2015. Tidligere praksis har vært at betalingssatser og gebyrregulativet i 

Frøya kommune har blitt vedtatt i samme møte som budsjett og økonomiplan med 

handlingsplan. Betalingssatser og gebyrregulativ blir i år vedtatt i juni. Det ansees som en stor 

fordel at betalingssatser og gebyrregulativ er politisk vedtatt før arbeidet med budsjett og 

økonomiplan med handlingsplan starter i juni/juli. Gebyrinntektene for 2018 blir lagt inn i den 

endelige budsjettbehandlingen til møte i desember. 

 

 

 

Vurdering: 

Rådmannen har lagt inn en generell økning på 2,5 % i neste års betalingssatser og gebyrer. De 

satser som fremkommer i statsbudsjettet for 2018 vil bli tatt inn i det endelige 

gebyrregulativet. 

 

Forslag til vederlagsbetaling/egenbetaling for pleie og omsorgstjenester for 2018 er basert på 

forskrift til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester for 2015. Ut fra denne 

forskriften foreslås det for 2018 en justering av kommunens satser for vederlag for 

kommunale tjenester med 2,5 % for inntekter over 2G. For inntekter under 2G (G= 

grunnbeløpet i Folketrygden) foreslås en videreføring av koblingen til maksimalsats som 



fastsettes for slik tjenesteyting ved endelig behandling av statsbudsjett for 2018. Satsene slik 

de fremkommer i statsbudsjettet tas inn i endelig gebyrregulativ. 

 

Betalingssatser/gebyrer for byggesak, planbehandling, oppmåling og landbruk er økt med 2,5 

%. For renovasjon økes ikke avgiften for normalabonnement (husholdninger) og for 

fritidsboliger, mens påslaget som skal dekke etterdrift ved den nedlagte avfallsplassen på 

Kvisten økes med 2,5 %. Kai og havneavgifter økes med 2,5 %.  

 

For VAR-området blir det fastsatt nye avgifter etter ny behandling av forskrifter og politisk 

vedtak i løpet av 2017. Nye vedtatte avgifter og forskrifter blir publisert i revidert utgave av 

Betalingssatser og gebyrregulativ 2018, og vil gjelde fra 01.01.2018. Gebyrsettingen er basert 

på selvkostprinsippet og som en del av dette vil deler av fondsavsetningen bli benyttet. Dette i 

henhold til krav i forskrift for selvkostområder. 
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1. Skoler og barnehager 

Lovgrunnlag skoler og barnehager 
 
Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, § 15. foreldrebetaling.  

Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i barnehagen, 

herunder søskenmoderasjon, inntektsgradering og maksimalgrense.  

Satser for egenbetaling i skolefritidsordningen er hjemlet i Lov om grunnskolen og den 

videregående opplæringa (opplæringslova), § 13 – 17, skolefritidsordninga.  

Frøya kommune har egne vedtekter for barnehage og fritidsordning. Vedtektene justeres ikke 

hvert år. Vedtekter og elevreglement sees i sammenheng med dette regulativ.  

 

Foreldrebetaling i barnehage i Frøya kommune 

 

Betalingssatser pr. måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalpris vedtatt av Stortinget. 

Satsene for maksimalpris fastsettes gjennom statsbudsjettet hvert år. For 2018 er satsene fastsatt 

til: 
 

Plass Pris/mnd 

5 dager i uka (100 %) 2 730,00 (ny sats i oktober) 

4 dager i uka (80 %) 2 184,00 (ny sats i oktober) 

3 dager i uka (60 %) 1 638,00 (ny sats i oktober) 

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen 

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller 

husholdningen, skal man ha en redusert pris. Ordningen ble innført 1. mai 2015. 

 

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. 
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Kostpenger barnehage 

 

I tillegg til foreldrebetalingen kommer kostpenger. Kostpenger i dag er på kr. 316,- for 100 % 

plass. Økningen er på 2,5 %.  
 

Plass Kostpris 2017 Kostpris 2018 

5 dager (100 %) 316,00 324,00 

4 dager (80 %) 253,00 259,00 

3 dager (60 %) 188,00 193,00 

 

Kjøp av enkeltdager i barnehage 

Om det er ledige plasser kan barn med fast plass kjøpe ekstradager i barnehagen, og betaler da faste satser 

for dette. Styrer godkjenner slikt ekstrainntak pr. dag. Pris for ekstradager i 2018 settes til kr. 232,- for hel 
dag.  

 

Søskenmoderasjon i barnehage 

Det gis slik søskenmoderasjon etter søknad ut fra følgende kriterier:  

Søskenmoderasjon i barnehagen følger bestemmelsene i forskrift om foreldrebetaling i 

barnehager § 3 – moderasjonsordning. Det gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. 

barn og 50 % for 3. barn eller flere barn. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen.  
 

Betalingsperiode 

Det kreves betaling i 11. måneder pr. år. Halve juli og halve august er betalingsfri. Nytt barnehage- og 

skoleår starter i midten av august.  
 

 

Skolefritidsordning (SFO) 

 

Antall timer pr. uke Pris pr. time* Pris pr. mnd.* 

1 32,30   129,00 

2 32,30   258,00 

3 32,30   388,00 

4 32,30   517,00 

5 32,30   646,00 

6 32,30    775,00 

7 32,30    904,00 

8 32,30 1 034,00 
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9 32,30 1 163,00 

10 32,30 1 292,00 

11 32,30 1 421,00 

12 32,30 1 550,00 

13 32,30 1 680,00 

14 30,60 1 714,00 

15 30,60 1 836,00 

16 30,60 1 958,00 

17 30,60 2 081,00 

18 30,60 2 203,00 

19 28,90 2 196,00 

20 timer og over 28,90  

*Satsene er avrundet 

 

Kostpenger SFO 

I 2018 er prisen 12,80 pr. måltid ved alle SFO-tilbud. 
Det ble innført søskenmoderasjon på 30 % fra 01.01.2016 

 

Skulle man ha behov for ekstratimer i skolefritidsordningen, ut over den avtalte ukentlige 

oppholdstiden, kan dette kjøpes i tillegg. Pris per enkelttime ut over ukentlig oppholdstid settes til 

kr 41,- i regulativperioden. Tilbudet om enkelttimer gjelder kun hvis bemanningen tillater den. 

 

Plassen betales etterskuddsvis den 15. i hver måned, og betalingsperioden er på 11 måneder der 

juli er betalingsfri måned. 

 

Betalingssatser kantine Sistranda skole 

 

Antall dager Kostpris 2017 Kostpris 2018 

5 dager/uke 406,00 416,00 

4 dager/uke 307,00 315,00 

3 dager/uke 243,00 249,00 

2 dager/uke 160,00 164,00 

1 dag/uke   82,00 84,00 

 

Det gis 50 % søskenmoderasjon på 5 dager i uken. 
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2. Hjemmetjenester 
 

Betaling for praktisk bistand og opplæring. Dette omfatter hjemmehjelp, 

miljøarbeid/boveiledning og brukerstyrt personlig assistent. 

For hjemmesykepleie skal det kun kreves vederlag når hjemmesykepleier utfører 

hjemmehjelpsarbeid. Forskrift for egenbetaling for hjemmehjelp er fastsatt etter veiledende 

bestemmelser gitt av Helse- og omsorgsdepartementet.  

 

I Frøya kommune er det fastsatt satser for egenbetaling pr. time, timesats kr. 259,- og pr. måned 

utregnet etter årlig inntekt. Betalingssatsene forholder seg til grunnbeløpet (G) i folketrygden. 

Betalingssatsen beregnes ut ifra husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag ved siste 

skatteligning. Eventuelle hjelpestønad til hjelp i huset legges til inntekten. Dersom inntekten er 

vesentlig endret, slik at det kan fastsettes en annen inntekt enn det som framkommer av siste 

ligning, legges det til grunn. Brukere plikter å gi melding til kommunen dersom deres inntekt 

endres. Grunnbeløpet er kr. 93 634,- pr. 1. mai 2017. For personer med inntekt under 2 G, 

fastsettes det hvert år i forskrift et maksimalt utgiftstak. For 2017 er dette kr. 200,- per måned.  

 

Det foreslås for 2018 en justering av kommunesatser for vederlag med 2,5 % for inntekter over 2 

G. For inntekter under 2 G (G er grunnbeløpet i Folketrygden) foreslås videreført koblingen til 

maksimalsats som fastsettes for slik tjenesteyting ved endelig behandling av statsbudsjett for 

2017.  

 

Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon.  

 

Beregningsgrunnlag inntekt Satser 2017 Satser 2018 

0 – 2 G Maksimalsats i statsbudsjettet Maksimalsats i statsbudsjettet 

2 – 3 G 1 066,00 1 093,00 

3 – 4 G 1 339,00 1 372,00 

4 – 5 G 1 754,00 1 798,00 

Over 5 G 2 117,00 2 170,00 

 

 

Betalingssatsene er abonnementspriser pr. mnd. Det beregnes ikke moms på overstående 

betalingssatser. Vederlaget kan ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den 

enkelte i den måneden abonnementet gjelder.  

Vederlagssats for enkelttimer for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon 

fastsettes for 2018 til kr. 259,-.  Oppsigelsestid for abonnement er gjensidig 1 måned, så lenge 

annet ikke blir avtalt.  
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Vederlagsbetaling for langtidsopphold i institusjon 

Maksimalsats for betaling ved Frøya sykehjem er kr. 58 000,- Denne maksimaltaksten er fastsatt i 

medhold av vederlagsforskriften med virkning fra 01.01.99.  

Vederlagsbetaling for korttidsopphold i institusjon. 

 

 Døgntilbud – sats som fremkommer i Statsbudsjettet for 2018.  

 Dag- eller natt-tilbud er den sats som fremkommer av statsbudsjettet.  

 

I de tilfeller vederlag eller timepris er lavere enn abonnement, gjelder timeprissatsen.  

Trygdeboliger 

Kommunal husleie økes med konsumprisindeksen (KPI) pr. oktober hvert inneværende år.  

Husleie kan maks økes med konsumprisindeksen jmfr. Husleielovens § 4 – 2. Indeksregulering.  
 

Middag 

Pris for kjøp av middag og middagsombringing på Frøya sykehjem økes fra kr. 76,- pr. porsjon i 

2017 til kr. 78,- pr. porsjon i 2018. Emballasje er inkludert i prisen. 
 

Trygghetsalarm 

Oppkobling til «Hjelp 24», som er sentralen for mottak av trygghetsalarm økes fra kr. 199,- pr 

mnd. i 2017 til kr 204,- i 2018. 

3. Dagsenter 
 

Pris pr. dag 2017 2018 

Dagsenter med skyss 226,00 232,00 

Dagsenter uten skyss 159,00 163,00 

Dagsenter for hjemmeboende 

demente 

  81,00 83,00 

 

4. Frøya kulturskole 

Betalingssatser undervisning 

 

Pris pr. år 2017 2018 

Individuell undervisning 2 337,00 2 395,00 

Større grupper – dans og 

tegning 

972,00 996,00 
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Betalingssatser materiell 

 

Pris pr. år 2017 2018  

Leie av instrumenter 679,00 696,00  

Noter Kostpris Kostpris Noter elevene kjøper 

selv 

Avgift materiell 565,00 579,00 Lerret, maling, 

kullstift, etc. 

Avgift materiell teater 

og dans 

226,00 232,00 Rekvisita 

Kopieringsavgift 

øvrige fag 

104,00 107,00  

 

5. Frøya bibliotek 

Betalingssatser ved purring 

Gjeldende satser ved gjentatt purring:  

1. gangs purring: gratis 

2. gangs purring: gratis 

 

Hvis materiell ikke blir innlevert etter 2. purring må låneren betale erstatningskrav.  

 

Lånerne forplikter seg (jfr. Låneregler for Frøya bibliotek) til å erstatte tapt og ødelagt materiell 

etter en hver tids gjeldende satser.  
 

Betalingssatser ved tap og skade på bøker og annet materiale 

 

Utlån for voksne 2017 2018 

Bøker 439,00 450,00 

Lydbøker 549,00 563,00 

   

Utlån for barn   

Bøker 275,00 282,00 
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Lydbøker 329,00 337,00 

   

Utlån for alle   

Filmbokser 329,00 + 110,00 337,00 + 113,00 

   

For hver ekstra   

Film 329,00 337,00 

CD musikk 275,00 282,00 

CD rom 549,00 563,00 

Språkkurs 1 098,00 1 125,00 

Tidsskrift 110,00 113,00 

 

I tillegg til betalingssatsene for hvert tapt medium kommer en omkostning på kr. 224,- 
 

6. Frøya kino 
 

Billettpriser 2017 2018 

Barn 88,00 88,00 

Voksne 129,00 129,00 
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7. Frøya kulturhus- og kompetansesenter 

Betalingssatser for utleie av rom i 2018 

Det anbefales å kontakte Frøya kulturhus- og kompetansesenter ved leie av lokaler og utstyr for å tilpasse 

hvert enkelt behov. 

 

 

Areal 

 

Tillegg i pris 

 

Kommersielle/private 

leietakere 

Frivillige lag og 

organisasjoner og 

lokale arrangement 

Storsalen 

Dag 1  

Dag 2 

Dag 3 

Lyd, lys, prosjektor, 

sceneelement, 

teknikere, 

artistgarderobe 

 

8 741,00 + 12 % av 

bill. 

6 556,00 + 12 % av 

bill. 

4 371,00 + 12 % av 

bill. 

 

3 278,00 + 12 % av 

bill. 

1 639,00 + 12 % av 

bill. 

1 093,00 + 12 % av 

bill. 

Kinosalen Ekstrautstyr, tekniker 3 278,00 + 12 % av 

bill. 

1 311,00 + 12 % av 

bill. 

Garderober  218,00/stk 109,00/stk 

Greenroom  218,00/stk 109,00/stk 

Vrimleareal Lyd og lys utstyr 1 639,00 820,00 

Studio 311,00/instrument Tekniker 492,00/time Pris etter avtale 

Bandrom Depositum for bruk av 

rom og utstyr 

Pris avtales Pris avtales 

 

Utleiesatser for utstyr og personell i 2018 

 

 

Type utstyr 

 

Informasjon 

 

Kommersielle/private 

leietakere 

Frivillige lag og 

organisasjoner og 

lokale arrangement 

PA 

Dag 1: 

Dag 2: 

Etter dag 2/dag 

Full rigg (se egen 

oversikt) 

 

3 824,00 

3 278,00 

2 732,00 

 

1 912,00 

1 639,00 

1 366,00 

PA – liten To høyttalere og 

mikrofon 

1 093,00 Gratis 

Lydtekniker 50 % tillegg helg fra 

fredag kl 18:00 

470,00/time 274,00/time 
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Lys – liten rigg 50 % tillegg helg fra 

fredag kl 18:00 

470,00/time 164,00/time 

Sceneelementer 2x1 meter 55,00/element 28,00/element 

Backline Trommesett, 

gitaramp, bassamp, 

elpiano 

328,00/enhet 164,00/enhet 

Trådløse mikrofoner Leie pr. stk pr. døgn 328,00 164,00 

Røykmaskin Tillegg for røykvæske 328,00/døgn 164,00/døgn 

AV-utstyr, projektor, 

pc, TV, DVD 

 218,00/enhet 109,00/enhet 

Flygel Flygel på scene – 

tillegg for stemming 

546,00/gang 273,00/gang 

 

Alle priser med unntak av personell er oppgitt inklusive MVA. 

8. Frøya svømmehall 
 

 2017 2017 2018 2018 

 Voksne Barn Voksne Barn 

Enkeltbillett 82,00 41,00 84,00 42,00 

Klippekort – 20 

klipp 

817,00 408,00 837,00 418,00 

Familie* 170,00  174,00  

 

*Minst en foresatt og barn 

 

Utleie svømmehall 

 

Priser/time 2017 2018 

Svømmebasseng 193,00 198,00 

Terapibad 258,00 264,00 

Hele svømmehallen 451,00 462,00 
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9. Frøyahallene 

Utleie til idrettslag 

 

Priser/time 2017 2018 

1/3 av hallen 85,00 87,00 

2/3 av hallen 126,00 129,00 

Hele hallen 171,00 175,00 

Halleie ved kamper 198,00 203,00 

 

Utleie til firma/andre 

 

Priser/time 2017 2018 

1/3 av hallen 181,00 186,00 

2/3 av hallen 267,00 274,00 

Hele hallen 394,00 404,00 

Halleie ved kamper, cup o.l. 533,00 546,00 

 

Utleie av møterom/amfi 

 

Priser/time 2017 2018 

Vanlig møtevirksomhet 373,00 382,00 

Leie av lokaler inkl. tekniker Se priser for Frøya Kultur- og kompetansesenter 

 

Utleie basishall 

 

Priser/time 2017 2018 

Basishall 126,00 129,00 

Utleie firma/andre 267,00 274,00 
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10. Fellingsavgift for hjort 

 

Den øvre rammen fastsettes i statsbudsjettet. Den enkelte kommune vedtar selv den kommunale 
fellingsavgiften innenfor øvre ramme. Rådmannen foreslår å følge den øvre rammen fastsatt i 

statsbudsjett. 
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GEBYRREGULATIV FOR 
 

BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, 

LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON OG 

KAI/HAVNER 

 

I FRØYA KOMMUNE 

 

2018 
 

Generell avgiftsøkning og endring på betalingssatser er lagt inn med 2,5 % 

med følgende unntak: 

 

 Renovasjonsgebyret for et normalabonnement for husholdninger og 

fritidsboliger endres ikke. 

 Det arbeides for tiden med nye vann- og avløpsforskrifter for Frøya 

kommune. Blir endringene politisk vedtatt, vil nytt gebyrregulativ for vann- 

og avløp bli gjort gjeldende fra 01.01.2018 i revidert utgave av 

«Betalingssatser og gebyrregulativ 2018». 

 

Gebyrsatser er vedtatt i Kommunestyret 23.11.2017 i medhold av følgende 

lover og forskrifter: 
 Lov 2012-03-16-12 «om kommunale vass- og avløpsanleggslov» med gjeldende forskrifter og eventuelt 

senere endringer av loven. 

 Lov av 13. mars 1981 «om vern mot forurensinger og om avfall» med gjeldende forskrifter og eventuelt 

senere endringer av loven. 

 Forskrift 2010-12-20 nr. 1762 om kommunens beregning og innkreving av anløpsavgift fastsatt av Fiskeri- 

og kystdepartementet 20.12.2010 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann §§§ 8, 25 

og 52. 

 Lov av 20. juni 2002 «om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets 

redningsoppgaver» med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 

 Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av 

loven. 

 Matrikkelloven av 17. juni 2005 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 

 Jordloven av 12. mai 1995 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 

 Konsesjonsloven av 31. mai 1974 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 

 Delingsloven av 23. juni 1978 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 
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11. Vann – avløp – slam – renovasjon – feiing 
 

Årsgebyret fordeles over 3 terminer pr. år. 

Vann 

Tilknytningsavgifter: eks. mva. inkl. mva. 
Bolig/fritidsbolig/hytte 6 039,00  7 549,00 

Driftsbygning/brygge/naust/tappepost 6 039,00 7 549,00 

Næringsbygg m.m.:   

Inntaksledning 32 mm. 6 039,00 7 549,00 

Inntaksledning 40/50 mm. 12 089,00 15 111,00 

Inntaksledning 63 mm. 18 128,00 22 660,00 

Inntaksledning 75 mm. 24 157,00 30 196,00 

Inntaksledning 110 mm. 36 246,00 45 308,00 

Inntaksledning 125 mm. 48 329,00 60 411,00 

Inntaksledning 160 mm. 72 491,00 90 614,00 

   

Frakoblingsavgift 3 419,00 4 274,00 

Påkoblingsavgift 3 238,00 4 274,00 

Årsavgifter:   

Vannavgift bolig under 60 m2               2 846,00 3 558,00 

Vannavgift bolig over 60 m2               4 709,00                 5 886,00 

Vannavgift driftsbygning 2 846,00 3 558,00 

Vannavgift fritidsbolig/hytte 3 583,00 4 479,00 

Vannavgift naust/sjøhus 1 992,00 2 490,00 

Tappepost 1 211,00 1 514,00 

 
For bygninger beregnet til forretning eller annet serviceformål, institusjoner, industri og lignende: 

 

Vannavgift inntil 100 m2 5 508,00 6 885,00 

Vannavgift 100/500 m2 11 328,00 14 160,00 

Vannavgift 500/1000 m2 19 058,00 23 823,00 

Vannavgift over 1000 m2 28 393,00 35 491,00 

 

Vannavgift måler (pr. m3)   

0 – 1000 m3 12,71 15,89 

1000 – 16 000 m3 9,59 11,99 

Over 16 000 m3 6,38 7,98 

 

Minimumsavgift vannmåler 5 508,00 6 885,00 

Svømmebasseng   

Inntil 20 m3 1 085,00 1 356,00 

Inntil 40 m3 1 507,00 1 884,00 

Over 40 m3 3 975,00 4 969,00 
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Avløp/slam 

Tilknytningsavgifter: eks. mva. inkl. mva. 
Bolig/fritidshus/hytte/næringsbygg m.m. 7 400,00 9 250,00 

 

Årsavgifter:   

Avløp bolig under 60 m2 2 687,00 3 359,00 

Avløp bolig over 60 m2 4 529,00 5 661,00 

Avløp fritidshus/hytte/naust 3 571,00 4 464,00 

 

For bygninger beregnet til forretning eller annet serviceformål, institusjoner, industri og lignende: 

 

Avløp inntil 100 m2 4 529,00 5 661,00 

Avløp 100/500 m2 6 790,00 8 488,00 

Avløp 500/1000 m2 9 030,00 11 288,00 

Avløp over 1000 m2 11 261,00 14 076,00 

 

Tømming minirenseanlegg – årlig tømming i rute (inntil 4 m3 

våtvolum (5 pe))  
2 939,00 3 674,00 

Tømming minirenseanlegg – tømming hvert 2. år i rute (inntil 4 

m3 våtvolum (5 pe)) 
1 470,00 1 838,00 

Tømming slamavskiller inntil 4 m3 våtvolum– tømming hvert 

2. år i rute  
1 470,00 1 838,00 

Tømming slamavskiller inntil 4 m3 våtvolum – tømming hvert 

4. år i rute 
735,00 919,00 

Pr. m3 for tank utover 4 m3 våtvolum 309,00 386,00 

 

Ekstratømming slamavskiller/minirenseanlegg inntil 4 m3 

våtvolum 
2 939,00 3 674,00 

Tilleggsgebyr for ureglementert innhold i slamavskiller/ 
minirenseanlegg (Jfr. forskrift post 2.12.7 d) 

 

2 939,00 

 

3 674,00 

 

Det arbeides for tiden med nye vann- og avløpsforskrifter for Frøya kommune. Det vil derfor i løpet av 

sommeren 2017 fremlegges et forslag til høring og politisk behandling. Blir endringene vedtatt vil nytt 

gebyrregulativ for vann- og avløp bli gjort gjeldende fra 01.01.2018 i revidert utgave av «Betalingssatser 

og gebyrregulativ 2018». 
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Renovasjon 

Årsavgifter: eks. mva. inkl. mva. 
Renovasjonsgebyr for husholdningen for et normalabonnement 2 450,00 3 062,50 

Renovasjonsgebyr for fritidshus 900,00 1 125,00 

Påslag på renovasjonsgebyret for etterkontroll og etterdrift av 

Kvisten renovasjonsplass, samt opprydding i Nordhammervika 
246,00 308,00 

 

Feiing og branntilsyn i bolig 

Avgifter: eks. mva. inkl. mva. 
Årlig avgift for feiing og branntilsyn i bolig. Den dekker en 

feiing og et branntilsyn hvert 4. år. Feiehyppigheten blir vurdert 
av feieren avhengig av sotmengde og pipebrannfare. Der det er 

behov for, eller ønske om oftere feiing blir dette en egen 

tilleggsavgift 502,00 628,00 

Avgift for ekstrafeiing, etter eget ønske eller pga. stor 

sotmengde. 344,00 430,00 

Feiing utenom rute – belastes pr. time 510,00 638,00 

Avgift for feiing på fritidsbolig (frivillig) som blir utført på 
vanlig feierunde. 517,00 646,00 

Fjerning av blanksot(fresing) faktureres etter medgått tid pr. 

påbegynt time. 509,00 636,00 

Feiing av røykkanaler og skorsteiner knyttet til industrianlegg 
faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time   509,00 636,00 

Kontroll av piper ved bruk av inspeksjonskamera faktureres 

etter medgått tid pr. påbegynt time 509,00 636,00 

Feiing av kommunale fyrkjeler 

Avgifter: eks. mva. inkl. mva. 
Kontroll som er en måling av virkningsgrad og åpning for 

sjekk om feiebehov 2 876,00 3 595,00 

Feiing der fysisk feiing blir utført etter måling og kontroll der 
det er behov. 

3 925,00 4 906,00 

12. Kai- og havneavgift 
 

Avgifter:  

Liggeavgift pr. døgn 163,00 

Fast liggeplass pr lengdemeter kai (årsleie) 

(Lengdemeter kai = båtens lengde i meter + 2 meter (manøvrering)) 

 
Leie av fast plass ved kommunal flyte kai (Betongbrygge) 

 

1 334,00/meter 

Årlig leie pr plass inntil 6 meter bredde. Pr meter bredde kai 3 714,00 
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(Breddemeter kai er målt i lysåpning fra senter til senter utrigger) 

Årlig leie pr plass over 6 meter bredde. Pr meter bredde (fra første meter) 
 

6 365,00 

Leie av fast plass ved kommunal flyte kai (Stålbrygge)  

Årlig leiepris pr plass 12 731,00 

Eventuell vann- og strømtilkobling er ikke inkludert i leieprisen 

Leieavtaler reguleres i egne leiekontrakter for de respektive havnene. 
 

 
 

Vareavgifter: 

Pr. m3 sand/grus 

Pr. tonn stykkgods, gjødsel og kraftfor 
Pr. tonn asfalt 

Pr. tonn sprengstoff 

 

Fylling av vann: 

 

 

7,30 

15,00 

7,30 

82,00 

Startavgift 1 697,00 

Pr m3 fylt vann 30,00 

 

Fiskebåter unntas for avgiften, men må betale liggeavgift for de døgn som 
overstiger 3 døgns sammenhengende liggetid. For å fritas for slik avgift må det 

være min. 1 ukes opphold mellom hver døgnperiode, ellers påløper liggeavgift fra 

første liggedag. 
 

 

 

Det kreves ikke liggeavgift når det svares vareavgift. 

Båtplasser i fiskerihavner forbeholdes førsterett til fiskerinæringen 
 

 

13. Brannvern 
 

Gebyrer eks. mva. inkl. mva. 
 

Utrykning til unødig alarm 

Nedbrenning av bygning 
 

Behandling av søknad om salg av fyrverkeri inklusiv tilsyn med 

utsalgssted 

 

5 263,00 

10 527,00 

 

2 632,00 

 

6 579,00 

13 159,00 

 

3 290,00 
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14. Byggesak 

 
 Gebyrer  

A.1 

 

Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av 

tiltakshaver, 

jfr. plan- og bygningslovens §§ 20-2-jfr. §3.1 og 3.2 i SAK 2010 

 

 Fasadeendring og tilbygg inntil 15 m2 2 323,00 

 Tilbygg over 15 m2 4 646,00 

 Bygninger over 50 m2 BYA 6 970,00 

A.2 Tiltak som krever søknad og tillatelse 

Jfr. plan- og bygningsloven §20-1 

 

A.2.a Oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging   

 Boliger 

Enebolig 
 

11 776,00 

 Tomannsbolig 17 754,00 

 For sekundærleiligheter i boligbygg (nybygg) betales per enhet: 5 760,00 

 Rekkehus pr. boenhet inntil 4 boenheter 7 744,00 

 Rekkehus pr. boenhet fra 4 til 15 boenheter 3 904,00 

 Rekkehus pr. boenhet over 15 boenheter 1 882,00 

 Flermannsboliger pr. boenhet 6 732,00 

 Fritidsbolig/Hytte (per enhet) 13 656,00 

 Andre bygg og tilbygg 

For alle kategorier næringsbygg samt tilbygg/påbygg/underbygg og 

hovedombygging betales gebyr etter fast m2-pris og bygningens  
Bruksareal: 

                                                                                             0-50 m2 

                                                                                       50-200 m2 

                                                                                     200-400 m2 

                                                                                     400-600 m2 

                                                                                            600 m2 

 

 

 

 

4 243,00 

68,00 per m
2 

55,00 per m
2 

49,00 per m
2
 

26,00 per m
2
 

 Andre bygg og tilbygg 
For alle kategorier private bygg samt tilbygg/påbygg/underbygg og 

hovedombygging betales gebyr etter fast m2-pris og bygningens  

bruksareal: 
                                                                                             0-50 m2 

                                                                                       50-200 m2 

                                                                                     200-400 m2 

                                                                                     400-600 m2 

                                                                                            600 m2 

 

 

 

 

3 511,00 

56,00 per m
2 

46,00 per m
2 

40,00 per m
2
 

22,00 per m
2
 

A.2.b Fasadeendring, eller vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak 

som nevnt under A.2.a 
 

2 323,00 

A.2.c Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere 

drift av tiltak som nevnt under A.2.a 
 

2 323,00 

A.2.d Rivning av tiltak som nevnt under A.2.a  

 0 – 100 m2 2 323,00 

 100 – 500 m2 4 646,00 
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 Over 500 m2 6 970,00 

A.2.e 

 

 

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner 
Installasjon av vedovn   

 

 

0,00 

 Andre tekniske installasjoner, større tiltak 2 323,00 

A.2.f Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen 

ombygging som medfører fravikelse av bolig 
 

2 323,00 

A.2.g Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretninger o.l.  

1 144,00 

A.2.h Deling av eiendom eller bortfeste av enhet i mer enn 10 år  2 323,00 

A.2.i Vesentlig terrenginngrep 2 323,00 

A.2.j Anlegg av veg eller parkeringsplass, andre søknadspliktige  
konstruksjoner og anlegg 

 

2 323,00 

A.2.k Søknad om ferdigattest 2 323,00 

A.2.l Søknad om midlertidig brukstillatelse 2 323,00 

A.3 Trinnvis behandling, jf. plan- og bygningslovens § 95 a.  
 Søknad om rammetillatelse  70 % av A.2 
 Søknad om igangsettingstillatelse  50 % av A.2 

A.4 Endring av tillatelse  
 Små endringer etter at positivt vedtak er fattet   5 % av fullt gebyr 
 Store endringer etter at positivt vedtak er fattet  10 % av fullt 

gebyr 
 Revidert søknad etter avslag, innsendt innen ett år 50 % av fullt 

gebyr 
 Fornyelse av tiltak 30 % av fullt 

gebyr 

 

A.5 Tilleggsgebyr  
 Dispensasjoner – fra tekniske forskrifter 2 323,00 
 Sakkyndig bistand betales av tiltakshaver etter regning over faktiske 

utgifter 
 

 

 

 

 

A.6 Søknad om utslippstillatelse  
 Utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse med innlagt vann, 

eller annen bebyggelse med tilsvarende utslipp, når utslippet tilknyttes 

separat avløpsanlegg. 

 

 

2 323,00 

A.7 Godkjenning av ansvarsrett  
 Selvbygger 2 323,00 

 

A.8 
 

Ulovlig tiltak og tvangsmulkt etter PBL Kap. 32 for:  

 

 
 Tvangsmulkt Fastsettes av 

Rådmannen 
 Behandling av tiltak som er ulovlig bygd/igangsatt. Forhøyet gebyr 

gjelder både dispensasjonssøknad, eventuelt delingssøknad og 
byggesøknad. 

3 ganger fullt 

gebyr 
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 Ved mer omfattende saker med utgangspunkt i et tiltak som er ulovlig 

bygd/igangsatt beregnes gebyr etter medgått tid og kostnader. 
Pr. time 1 242,00 

+ faktiske 

kostnader 
 Behandling av søknad om tillatelse til tiltak som er ulovlig 

bygd/igangsatt, men tiltakshaver melder uoppfordret fra i ettertid. 

Forhøyet gebyr gjelder både dispensasjonssøknad, eventuelt 
delingssøknad og byggesøknad. 

 

2 ganger fullt 

gebyr 

 Tilleggsgebyr for igangsatt arbeid etter søknad er sendt, men før den er 

behandlet/tillatelse er gitt. 
 

2 323,00 

A.9 Seksjonering av eiendom 3 x rettsgebyr 

 

 Seksjonering av eiendom med befaring 5 x rettsgebyr 

 

15. Planbehandling 

Reguleringssaker og dispensasjoner 

 

Gebyrer    

Reguleringsplan   

Behandlingsgebyr Omfatter alle utgifter til utlegg av planforslaget, 

inklusive ekspedering, kopiering av tekst, innhenting 
av høringsuttalelser osv. fram til kunngjøring av 

endelig vedtak. 

 

 

Oppstartmøte – ny plan  2 390,00 

Reguleringsplan inntil 10 

daa 
 17 590,00 

Reguleringsplan 10-25 

daa 
 22 190,00 

Reguleringsplan over 25 

daa 
 22 190,00  

+ 14 620,00 per 

påbegynt 50 daa 

Ufullstendig 

planmateriale 

 4 660,00 pr retur 

Konsekvensutredninger  For planer som utløser krav om 

konsekvensutredning, jf. PBL. § 4-2, skal det betales 
et tilleggsgebyr som tilsvarer 

50 % av satsene for selve reguleringsplanen. 

50 % av satsene for 

selve 

reguleringsplanen 

Planprogram  9 390,00 

Va- plan.   
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 Vann og avløpsplaner med atskilt saksgang 18 100,00 

 Når denne behandles samtidig med reguleringsplan 50% av grunnbeløp 

reguleringsplan opp 

til 15 600,00 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av plan før 1. gangs 
behandling 

50 % av 

grunnbeløpet 

Reguleringsendringer 

  

Behandlingsgebyr Inkluderer alle utgifter i forbindelse med saksgang, 
ekspedering og kunngjøring av endelig vedtak 

 

  Endring som ikke krever forutgående utlysning 14 000,00 

  Endring som krever avgrenset høring 15 600,00 

  

Endring som krever full høringsrunde og utlegging til 

offentlig ettersyn 
20 300,00 

Dispensasjoner    

Dispensasjon fra reguleringsplan.  

  

Behandlingsgebyr 

 

 
 

Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, 

utsending der det kreves, befaring og alt arbeid fram 

til ferdig vedtak. 
 

 

 Søknad som ikke krever høring. 4 100,00 

 Søknad som krever ekstern høring til 
sektormyndigheter. 

6 360,00 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av dispensasjonssøknad som er 

klar for politisk behandling, betales 70 % av fullt 

gebyr 

70 % av relevant sats 

over. 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel inklusive delplaner og fra PBL 

§ 1-8, enkeltvis eller i kombinasjon. 

   

Behandlingsgebyr 
 

 

 

Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, 
utsending der det kreves, befaring fram til ferdig 

vedtak.                

 
 

 

 Søknad som ikke krever høring. 
4 100,00 

 Søknad som krever ekstern høring til 

sektormyndigheter. 6 360,00 

Dispensasjon fra PBL    
§ 1-8 og LNF i 

kombinasjon 

Dispensasjonsbehandling for tiltak, jf. PBL § 1-6, i 
100-metersbeltet (PBL § 1-8) og i LNF-områder i 

kombinasjon 12 400,00 

Trekking av søknad 

 

Ved skriftlig trekking av dispensasjonssøknad som er 

klar for politisk behandling, betales 70 % av fullt 
gebyr 

 
70 % av relevant sats 

over. 
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16. Landbruksseksjonen 

Konsesjon etter konsesjonsloven følger statlige satser 
  

Gebyrer  

Behandling av konsesjonssaker 

 
5 000,00 

Gebyr i forbindelse med viltsaker 

 

 

Godkjenning av nytt jaktvald 

 
1 014,00 

Utvidelse av eksisterende vald  

 
1 014,00 

Oppsplitting av eksisterende vald 

 
1 014,00 

Gebyr i forbindelse med jordlovsvurdering 

 

 

Gebyr for deling av eiendom som behandles etter jordloven 

 
2 000,00 

17. Oppmåling 

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Matrikkellovens § 32, 

matrikkelforskriftens § 16) fastsettes slik: 

1.1 Behandling av delingssøknad etter plan og bygningsloven kr 2 267,00 

1.2 Ny grunneiendom 

1.2.1  Ny grunneiendom og festegrunn (selvstendig parsell med nytt gårds- og bruksnummer) 

 

Areal i kvm Gebyr i kr 

Fra t.o.m.  

0 1 500 18 057,00 

1 501 1 750 18 945,00 

1 751 2 000 19 848,00 

2 001 2 250 20 768,00 

2 251 2 500 21 643,00 

2 501 2 750 22 513,00 

2 751 3 000 23 432,00 

3 001 3 250 24 372,00 

3 251 3 500 25 293,00 

3 501 3 750 26 144,00 
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3 751 4 000 27 085,00 

4 001 4 250 27 989,00 

4 251 4 500 28 862,00 

4 501 4 750 29 765,00 

4 751 5 000 30 669,00 

5 001 6 000 32 104,00 

6 001 7 000 33 570,00 

7 001 8 000 35 005,00 

8 001 9 000 36 203,00 

9 001 10 000 37 873,00 

10 001 11 000 39 356,00 

11 001 12 000 39 747,00 

12 001 13 000 42 224,00 

 

Gebyr for areal over 13 000 kvm beregnes etter følgende formel: 

Y=AX + B    (Y = gebyr i kroner, X = areal i kvm) 

A = 0,865 

B = kr 23 456,00 

 

 

1.2.2 Tilleggsareal til eksisterende grunneiendom 

 

Areal i kvm Gebyr i kr 

Fra t.o.m.  

0 75 4 336,00 

76 150 5 049,00 

151 300 6 502,00 

301 450 7 937,00 

451 600 9 370,00 

601 750 10 835,00 

751 900 12 286,00 

901 1 050 13 721,00 

1 051 1 200 15 171,00 

1 201 1 350 16 608,00 

1 351 1 500 18 056,00 

 

Etableres som ny grunneiendom eller festegrunn og slås sammen med eiendommen som skal ha tillegget. 
Gebyr for areal over 1 500 kvm beregnes etter samme formel som i 1.2.1. 
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1.2.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjonen 

 Se tabell 1.2.1. 

 

1.2.4 Ny anleggseiendom 

Faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 

 

1.2.5 Registrering av jordsameie 

Faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 

 

1.3 Ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 

 Faktureres som ordinær oppmålingsforretning. 

 

1.4 Grensejustering 

 

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

 

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av 

eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i 
sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.  For grensejustering til veg eller 

jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. 

 

Areal i kvm Gebyr i kr 

Fra t.o.m.  

0 75 3 590,00 

76 150 4 181,00 

151 300 5 383,00 

301 450 6 571,00 

451 600 7 758,00 

601 750 8 972,00 

751 900 10 173,00 

901 1 050 11 361,00 

1 051 1 200 12 561,00 

1 201 1 350 13 751,00 

1 351 1 500 14 951,00 
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1.4.2 Anleggseiendom 

 
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den 

maksimale grensen settes til 1 000 m³ 

 
Gebyr faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 

 

1.5 Arealoverføring 

 

1.5.1 Arealoverføring for grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

 

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser 
dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg og jernbaneformål. 

 

Areal i kvm Gebyr i kr 

Fra t.o.m.  

0 75 3 590,00 

76 150 4 181,00 

151 300 5 383,00 

301 450 6 571,00 

451 600 7 758,00 

601 750 8 972,00 

751 900 10 173,00 

901 1 050 11 361,00 

1 051 1 200 12 561,00 

1 201 1 350 13 751,00 

1 351 1 500 14 951,00 

 

Gebyr for areal over 1 500 kvm beregnes etter formelen i 1.2.1 
 

1.5.2  Arealoverføring for anleggseiendom 

 
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert 

på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for 

sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. 
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1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved 

oppmålingsforretning. 
 

Antall punkter Gebyr i kr Antall punkter Gebyr i kr 

1 2 937,00 13 15 913,00 

2 3 943,00 14 16 986,00 

3 5 034,00 15 18 044,00 

4 6 054,00 16 19 133,00 

5 7 129,00 17 20 221,00 

6 8 135,00 18 21 269,00 

7 9 208,00 19 22 358,00 

8 10 289,00 20 23 414,00 

9 11 319,00 21 24 502,00 

10 12 340,00 22 25 577,00 

11 13 416,00 23 26 679,00 

12 14 449,00   

 

 

1.7 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt og 

klarlegging av rettigheter. 

 

Antall punkter Gebyr i kr Antall punkter Gebyr i kr 

1 3 160,00 13 41 229,00 

2 6 611,00 14 44 398,00 

3 9 748,00 15 47 514,00 

4 12 939,00 16 50 656,00 

5 16 075,00 17 53 812,00 

6 19 214,00 18 56 964,00 

7 22 371,00 19 60 104,00 
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8 25 495,00 20 63 276,00 

9 28 649,00 21 66 418,00 

10 31 806,00 22 69 557,00 

11 34 945,00 23 72 681,00 

12 38 097,00   

 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 

 

1.8 Privat grenseavtale 

 

Gebyr fastsettes etter medgått tid eller minstegebyr. 
 

1.9 Urimelig gebyr 

 

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og det arbeidet og de  
kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller andre etter delegert fullmakt fastsette et passende  

gebyr.  

 
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått  

krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 

 
 

1.10 Frister og nedsatt gebyr etter Matrikkelloven 

 

Etter matrikkellovens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre 
matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og 

matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Fristen begynner ikke å løpe før vedtak etter plan- og 

bygningsloven foreligger, før forskuddspliktig oppmålingsgebyr er innbetalt, hvis det må brukes ekstra tid 
for å få partene til å møte, for supplering av informasjon, for den tiden som medgår til tinglysing, eller 

hvis saken påklages. Fristen opphører når matrikkelbrev er postlagt. 

 
 

1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken 

 

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes 
likevel gebyret. 

 

1.12 Gebyr for oppmålingsforretning over punktfeste og innløsing av feste med oppmåling 
 

For oppmålingsforretning over punktfeste betales kr 7 504,00 

 

For oppmålingsforretning ved innløsing av feste (fra feste til ny grunneiendom) gjelder satsene i tabell 
1.2.1. 
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1.13 Gebyr for avbrutt forretning 

 
Rekvirenten kan trekke rekvisisjonen fram til oppmålingsforretning er avsluttet. Rekvisisjonen kan likevel 

ikke trekkes dersom enheten er opprettet i matrikkelen. 

 
Ved tilbakekalt, avbrutt eller annullert forretning, betales fullt gebyr når arbeidet er kommet så langt at en 

arbeider i terrenget. Hvis rekvisisjonen trekkes før dette, beregnes gebyr etter medgått tid. Avbrutt 

forretning kan skyldes at saken trekkes, rekvirent ikke møter eller at partene ikke blir enige. Hvis rekvirent 
ikke møter, beregnes gebyr etter medgått tid. 

 

1.14 Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer 

 

For slike forretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, og 
allmennyttige formål og oppløsning av sameie, betales gebyr etter timepris eller minstegebyr. 
Med minstegebyr forstås utført arbeid inntil 2 timer. 
 
1.15 Gebyr beregnet etter medgått tid for arbeid etter matrikkelloven 

 
Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som har hjemmel i matrikkelloven og som ikke kan beregnes etter 

foranstående satser, skal beregnes på grunnlag av anvendt tid. 

  
 - Påvisning/utstikking i terreng 

 - Ekstraarbeid på grunn av ikke ryddet og klargjort område før forretningen starter 

 

1.16 Gebyr for andre oppdrag 

 

Oppdrag som utstikking eller oppmåling for andre offentlige eller private aktører kan utføres når det er 
ledige ressurser, og beregnes etter medgått tid eller minstegebyr.  

 

1.17 Vinterforskrift 

 
Med hjemmel i matrikkelforskriftens § 18, tredje ledd, har Frøya kommune vedtatt at 16-ukersfristen ikke 

gjelder i perioden 1. november til 1. mars. 

 
 

1.18 Timepris og minstegebyr 

 
 Pris 

Minstegebyr (utført arbeid inntil 2 timer) 2 484,00 

Utført arbeid ut over 2 timer pr. time 1 242,00 
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1.19 Utstedelse av matrikkelbrev 

 

 Pris 

Matrikkelbrev inntil 10 sider 179,00 

Matrikkelbrev over 10 sider 359,00 

Tinglysningsgebyr 538,00 

Seksjoneringsgebyr 3 x rettsgebyr 

Rettsgebyr 1 025,00 

 

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 
 

1.20 Betalingsbestemmelser 

 

a) Rekvirenten skal i alminnelighet betale faktura når forretningen er fullført. 
b) Utgiftene til merkemateriell er inkludert i gebyrsatsene.  

c) Tinglysingsgebyr og utstedelse av matrikkelbrev kommer i tillegg til gebyrsatsene og er inkludert i 

fakturabeløpet. 
d) Betaling skjer etter regulativet og satsene som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. 

 

18. Fellesbestemmelser 
 
Urimelig gebyr 

 
I spesielle tilfeller kan planutvalget etter søknad redusere gebyret. 

 

Betalingsbestemmelser 

 

Gebyrene skal betales etter regning utstedt av Frøya kommune. 

 
Betaling skjer etter det regulativ og satser som gjelder på det tidspunkt som søknaden/rekvisisjonen er 

innstemplet i Frøya kommune om ikke annet er spesifisert i regulativet. Dette gjelder ikke 

tinglysningsgebyret. 
 

Forbehold om saksbehandling ved utestående restanser 

 
Nye saker blir ikke behandlet før tiltakshavers restanser på andre saker ved plan, landbruk og 

miljøenheten er betalt. 

 

Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyr for byggesak, fradeling, oppmåling, regulering og 
landbrukssaker, jfr. skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene. 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/1654    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

MØTEPLAN 2. HALVÅR 2017  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utvalg August September Oktober November Desember 

KST      

FSK     

 

 

HFF      

HFD 23.08     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jomar Finseth Arkiv: GNR 15/107  

Arkivsaksnr.: 17/1659    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

SMÅBÅTHAVN - ERSTATNING TOMT OG NAUST  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
1. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å utarbeide og signere en avtale med Dagfinn 

Nordskag innenfor de rammer som er skissert for forlik i mailkorrespondanse av 2.6.2017.  
 
Hovedelementene i forliket, fra mail 2.6.2017: 

 Frøya kommune utfører utdyping til -1,5 meters dybde LAT iht forslag i brev av 21. april 
2017 jfr. skisse utarbeidet i møte 4. april.  

 Partene møtes for å avklare og avtale koordinater for området som skal utdypes. 
Koordinater/skisse detaljeres i forliksavtalen. 

 Kommunen skal foreta og fremlegge en kontrolldybdemåling etter at avtalt utdyping er 
gjennomført for å dokumentere at avtalt dybde i området er oppnådd. 

 Kommunen flytter flytebrygge med forankringer mv til egnet lagringssted under 
anleggsperioden, og tilbakefører dette etter endt utførelse. Ev. skader utbedres av 
kommunen. 

 Kommunen betaler kr 110.000,- i økonomisk kompensasjon til Nordskag i saken. 
Beløpet bør utbetales kort tid etter at avtalen er formalisert. 

 Det detaljeres nærmere frister for utførelse, kontrollmåling mv. i forliksavtalen. 
 Når forpliktelsene i forliket er oppfylt, har partene ikke ytterligere å kreve av hverandre 

i saken.  
 

2. Spørsmål knyttet til punkt 05 i tilleggsavtalen av 2008 skal være avklart før signering. Punkt 
5 båtopptrekk. «Det skal etableres tilgang/rett til båtopptrekk i nærheten av nausttomten, 
med mulighet for båtopptrekk med bil». 
 

3. Signert avtale legges frem for formannskapet.  
 

4. Det innhentes tilbud på videre utdyping av småbåthavna. Kostnadene legges frem for 
formannskapet for godkjenning.  

 

 

Vedlegg: 

Mailkorrespondanse datert 26.5.2017 og 2.6.2017 mellom (Stokholm Svendsen AS og 

Arntzen de Besche AS 

Avtale datert 18.10.2006 

Tilleggsavtale datert 6.6.2008 



Kart gnr 15 bnr 107 

 

 

Saksopplysninger:   

I forbindelse med utbygging av industriområdet på Nordskag fikk Dagfinn Nordskag i 2006 - 

2008 erstattet tapt sjøhus med tomt (gnr 15, bnr 2), med nytt areal (gnr 15, bnr 107). 

Erstatningen og tildeling av ny tomt er regulert ved en signert avtale (tilleggsavtalen av 2008). 

Opprinnelig avtale om erstatning ble signert i 2006, denne avtalen er en generell avtale knyttet 

til erstatningen og klargjør kommunens ansvar.  

 

Ved overdragelse ble det opplyst (brev fra FK 6.3.2007) at dybden i sjøen ikke var 

tilfredsstillende og at Frøya kommune skulle sørge for utdypning av et definert område. I 

2013 ble det gjennomført utdypningsarbeid som ikke ble vellykket. Dybdelogg i etterkant 

viste at ønsket dybde ikke ble oppnådd. Kommunen hevder allikevel i brev av 26.3.2015 at 

arbeidet med utdyping av havna anses som fullført. 

 

I ettertid har denne saken vært en tvistesak mellom Frøya kommune og Dagfinn Nordskag, en 

tvist som er håndtert av representanter for de to partene. Representant for Frøya kommune er 

advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS. Partene er nå i ferd med å finne en løsning på tvisten 

der følgende hovedpunkter ligger i forliket (klippet fra mailkorrespondanse mellom (Stokholm 

Svendsen AS og Arntzen de Besche AS): 

 
 

I tillegg til overstående vil det være nødvendig å tinglyse rett til avkjørsel fra hovedvei. Det 

hefter et forbehold ved dette forliket, som sier at Dagfinn Nordskag skal ha godkjennelse av 

forliket hos sitt forsikringsselskap. Denne godkjenning er ventet kun få dager etter 

mailkorrespondanse som summerer opp forliket (2.6.2017). Ad punkt 5 (tilleggsavtale av 

2008) hvor det også skal tinglyses rett til båtopptrekk i avtalen så må dette vurderes om mulig 

gjennomført. 

 

Vurdering: 

Denne saken har gått over mange år som en belastende tvistesak for Frøya kommune. Saken 

ser nå ut til å løse seg gjennom forhandlinger våren 2017 der et forlik er skissert med 

forbehold om politisk behandling og godkjenning fra forsikringsselskap. Ønsket øvre ramme 

for erstatningsbeløp lå i utgangspunktet på 100.000,-, men det var ikke mulig å få den andre 

part til å akseptere dette. Det er ikke gjennomført kalkyle på kostnader for nye 

utdypingsarbeider, men en kostnadsvurdering vil presenteres muntlig for formannskapet. 

Rådmannen anbefaler at Frøya kommune aksepterer de enkelte punktene i forslag til forlik og 

at det utarbeides en avtale med Dagfinn Nordskag, basert på mailkorrespondanse mellom 



Stokholm Svendsen AS og Arntzen de Besche AS datert 26.5.2017 og 2.6.2017. Når det 

gjelder punkt 5 i avtale av 2008, så må denne utredes nærmere. 

 

 

 

 













Kart som viser eiendom gnr. 15 bnr 107, Dagfinn Nordskag 
 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/1655    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatet tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Møtereferat samarbeidsforum 16.05.17 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    

 

 Overskrift:Referat fra Samarbeidsforum 16.05.2017 

 

Saksnr:2017/430                                Saksbehandler:Laila Eide 
Hjertø 

Tid (dato, fra kl til kl): 16.05.17 kl. 15.00-18.20 Sted: Hitra Rådhus 

Innkalt av (avd. og navn):  

Ordstyrer: Ole L. Haugen 

 

 

Referent: Laila E. Hjertø 

Deltakere: Ole Haugen, Eldbjørg Broholm, Berit Flåmo, Lars P. Hammerstad, Svanhild 

Mosebakken, Arvid Hammernes, Geir Meland, Laila Hjertø 

Dessuten møtte Bjørn Buan i starten av møtet og orienterte om SiO/LiO, og Harald Hatle 
som tilhører under denne saken.  

 

 

 

 

 

 

   

 Re    

Sak 13/17 

 

 

Referatet fra forrige møte ble godkjent. 

 
 

 

 

Sak 14/17 

 

 

 

 

 

 

Status saker til oppfølging: 

a) Vedtektene er nå også godkjent i Frøya kommune. 

b) Orienteringen ved Bjørn Buan ble tatt til orientering. Rådmennene sjekker 

opp hvorvidt legene i regionen er villige til å delta i en lokal felles 

legevakttjeneste. 

c) Marin forsøpling: Frøya har ønske om mere fokus hos seg. Temaet skal 

fortsatt ha stort fokus i begge kommuner. 

d) Rus og psykiatri. Hitra har bygd opp egen enhet og Frøya er i ferd med å 

bygge opp tjenesten. Det skal være møte mellom assisterende rådmenn 

19.05. og deretter med Dalpro for å diskutere kjøp av tjenester. 

e) Brann og redning. Hitra skal gjennomføre ROS-analyser. Dette er ute på 

tilbudsforespørsel. Hitra prioriterer arbeidet. 

Det vurderes å lage nye felles forskrifter for feiing av fritidseiendommer. 

Behov i forhold til lovkrav skal avveies. Intensjonen er å samarbeide i tråd 

  



 

 

 

 

 

   

med tidligere kommunestyrevedtak. 

f) Brev til STFK «Krav om asfalt» ble underskrevet. 

g) Brev til STFK «Bekymring – VG1 helse og oppvekstfag ved Guri Kunna 

vgs.» ble godkjent og skal undertegnes av begge ordførerne. Rådmennene 

tar opp igjen saken om helsefagarbeiderutdanning for innvandrere. 

h) Felles fsk.møte 27.06. Båtavgang kl. 16.00. Hitra sender ut informasjon om 

oppmøtested etc. Rådmennene skaffer råvarer til 3 retters middag. 

 

 

Sak 15/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppsummering etter felles formannskapsmøte Frøya, Hitra og Trondheim. 

 

SUA-kontorets funksjon. Hvordan kan vi dra nytte av dette? Kunnskapsbase? Kan 

være nyttig å få kontordager i øyregionen. 

 

Arrangere et møte til høsten hvor SUA og vår nye diakon inviteres for å dele fokus 

på innvandreres arbeidsforhold, usikkerhet i forhold til arbeidskontrakter etc. 

 

Gode tilbakemeldinger fra deltakerne i møtet. 

KystNorge AS – oppsigelsesfrist 1.7.17. Rådmennene vurderer å si opp avtalen 

innen fristen etter å ha sjekket med næringene og øvrige kommuner. 

 

 

 

 

 

Sak 16/17 Aktiv marin forvaltning 

 

Saken ferdig behandlet i Frøya. Hitra kommune skal ha fått saken. Rådmannen 

sjekker opp dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 17/17 Åpen post 

 

Det ble spurt om Frøya (i og med sin beliggenhet) kunne fronte et påtrykk for å få 

fortgang i utbedringen av Vikansvingen og at Hitra støtter opp om dette. Frøya 

sjekker om det er innenfor deres politiske prioriteringer. 

 

FV 714 – orientering fra møtet på Krokstadøra 9.5. med SVV/STFK. 

 

Hitra kommune har et utmerket Storkjøkken. Tilbud til Frøya om å kjøpe mat herfra 

til sine institusjoner. 
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Feil! Fant ikke referansekilden. 

  
 
 

 

 

 

 

 

   

Felles rusplan. Hvor ligger denne. Lage ny? Næringslivet er en viktig medspiller. 

 

Utkjøring av hjelpemidler. Finne en felles løsning? 

 

Veterinærvakta fungerer ikke godt nok. Kommunene har ansvar. Rådmannen på 

Frøya tar saken opp med jordbrukssjefene i forhold til å avdekke klager eller andre 

kritikkverdige forhold. 

 

 

 

 

 

 
 

Observatører: John Lernes (Snillfjord kommune) møtte som observatør under hele møtet. 

Sted og dato: 

Fillan 18.05.17 

Signatur: 

Laila Eide Hjertø 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 17/1565    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

TERTIALRAPPORT, 1. TERTIAL 2017 - KULTUR OG NÆRING  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Tertialrapport for Kultur og Næring for 1.tertial 2017, tas til orientering 

 

 

Vedlegg: 

Tertialrapport Kultur og Næring 1.tertial 2017 

 

Saksopplysninger:   

Kultur og Næring har totalt sett et negativt avvik i hht. budsjettet på kr 840 210 kr. Dette 

skyldes i hovedsak sviktende inntekter. Frøyahallene har vært brukt av Sistranda skole frem til 

juni 2017, og har ikke hatt like store muligheter til inntekter. Frøya kultur og 

kompetansesenter har også mindre inntekter enn forventet, og melder om bl.a. at de merker 

konkurransen fra Rabben Restaurant. 2.halvår gir erfaringsmessig bedre resultater. 

 

Vurdering: 

Kultur og Næring er en virksomhet som er avhengig av gode inntekter for å balansere 

budsjettet. Rådmannen registrerer at virksomheten melder om svikt i salg, men at de mener at 

dette kan rettes opp i løpet av 2. og 3. tertial. Rådmannen vil følge med virksomheten. 

 

 

 

 

 



Sendes på mail til: mona.asen@froya.kommune.no 
 

 
Virksomhetens tertialrapport 1. tertial 2017 

 

 

 
 
Kultur og Næring har totalt sett et negativt avvik i hht. budsjettet på kr 840 210 kr. Dette 
skyldes i hovedsak sviktende inntekter. Frøyahallene har vært brukt til Sistranda skole frem til 
juni 2017, og har ikke hatt like store muligheter til inntekter. Frøya kultur og 
kompetansesenter har også mindre inntekter enn forventet, og melder om bl.a. at de merker 
konkurransen fra Rabben Restaurant. 2.halvår gir erfaringsmessig bedre resultater. 

 
Kultur og Næring er en virksomhet som er avhengig av gode inntekter for å balansere 
budsjettet. Rådmannen registrerer at virksomheten melder om svikt i salg, men at de mener at 
dette kan rettes opp i løpet av 2. og 3. tertial. Rådmannen vil følge med virksomheten. 
 

Sykefravær rammeområdet Kultur og Næring 
Virksomhet Egenmel

ding 1-
16 dager 

Sykemeldi
ng 1-16 
dag 

Sykemeldi
ng 17-56 
dag 

Sykem
elding 
56 dag 

Totalt Permisjo
ner 

Nærvær 

Kultur og Næring 0 0 0 10,7% 10,7% 0 89,3% 
 
Kultur og næring har få ansatte. Så når det kommer et par sykemeldinger så blir 
fraværsprosenten høy 

 
 

Virksomhet: kultur og næring 
Navn leder: Marit Wisløff Norborg 
 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

Mål: Frøya er en attraktiv og blomstrende kulturkommune.  

 Skape gode relasjoner mellom innbyggere, frivilligheten og næringslivet.  

 Bruke kulturplanen som et overordnet strategidokument.  

 Stimulere til at alle får delta aktivt i kulturlivet.  
 
 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Kultur 
Formannskapet, som kulturutvalg, vedtok 1. kvartal en handlingsplan /fremdriftsplan for museum 
og kulturvern. Denne handlingsplanen til en tilrådning med tiltak, ansvar tidsfrist og om tiltaket 
skal behandles politisk eller ikke. Handlingsplanens tiltak er knyttet til samfunnsplan og kulturplan 
og strekker seg fram til år 2020. I 1. kvartal har forprosjekt sikringsarbeid Titran Stabben Fort 

Ansvar Budsjett 2017 Budsjettendring 2017 Budsjett inkl. endring 2017 Regnskap 2017 Avvik i NOK

4100 Kultur og næring 623 929 0 623 929 953 073 -329 144

4101 Frøya hallen 325 703 0 325 703 623 170 -297 467

4102 Frivilligsentralen 450 454 0 450 454 171 093 279 361

4103 Biblioteket 491 149 0 491 149 484 526 6 623

4200 Frøya kultur- og kompetansesenter 3 968 0 3 968 503 551 -499 583

4100 Sum Kultur og Næring 1 895 203 0 1 895 203 2 735 413 -840 210



Sendes på mail til: mona.asen@froya.kommune.no 
 

startet i samarbeid med teknisk og Titran Grendalag. Det er foretatt en evaluering av hva som må 
gjøres og riksantikvaren er invitert på en befaring.  
 
Det er gjennomført en tilstandsrapport for gamle Sistranda skole. Saken kommer til politisk 
behandling i 1. kvartal. 
 

SalMar har i mange år tildelt midler til ulike kulturtiltak på Frøya. Størrelsen på fondet har 
variert med de siste årene har det ligget på kr 400 000. 
Det er Frøya kommune som står for den praktiske gjennomføringen, annonsering, 
gjennomgang av søknader samt utbetalinger. 
Frøya kommune holder oversikten over tidligere tildelinger og er en rådgiver ovenfor 
SalMar som foretar den endelige tildelingen. 
SalMar gir ofte til spesielle prosjekt i motsetning til kommunens midler som går til drift og 
aktivitet og da i stor grad til aktiviteter som fremmer folkehelse, spesielt til idrett og 
fritidsaktiviteter for barn i gruppen 0-19 år. 
SalMar og Frøya har en dialog hvert år, da det ikke foreligger noen forpliktelse om at 
selskapet «fyller opp folnet årlig». 
SalMar-fondet har etter hvert blitt en «institusjon» i Frøya samfunnet og er en 
omdømmebygger både for firmaet og kommunen. 
 
Frøya Frivilligsentral 
I 1. kvartal 2017 har det vært lite aktivitet på Frøya Frivilligsentral, da daglig leder har vært 
sykemeldt. Rådmannen har fra 3. april ansatt en vikar i 60 prosent. Aktiviteter er nå i gang 
og frivilligsentralen vil ha fokus på eldrekafe, språkkafe, sommerjobb for ungdom og 
tilrettelegge for hjem for en 50-lapp og hjem for en 100-lapp.  
 
Frøya hallene 
I januar ble det arrangert offisiell åpning av nye Frøyahallene sammen med åpningen av 
helhetlig idrettspark. 
Det har vært stort fokus på at andre brukergrupper har mulighet til å bruke hallene, som 
for eks. Øvergården, Moa og dagsentrene. 
Det har vært arbeidet med å selge ut leietid i basishallen til eksterne grupper og lag i 
helgene og det ser ut til å ta seg opp. 
I tillegg har det blitt veldig populært og leie basishallen/kafeteria til bursdager i helgene. 
Eller i uka er det som vanlig nesten ingen ledig tid i mellom 08.00 og 22.00. 
Den tiden som eventuelt blir til overs selges ut på spot til de som etterspør treningstid.   
Daglig leder har slitt mye med klisterproblematikken i år, men etter møter og dialog med 
idrettslaget har dette nå blitt bedre. 
Det jobbes med å få litt mere fart i BUA prosjektet, så der er det fremdeles en jobb å gjøre. 
I vår inngikk Frøyahallene avtale med ASK Safety AS om leie av kurslokaler og svømmehall 
til deres kurs og opplæring. 
Frøyahallene har i samarbeid med Nav 2 stykker på arbeidstrening.  
 
Frøya kulturhus 
Aktivitetsnivået ligger omtrent på normalen. Billettsalget har en moderat nedgang i 
forhold til året før. 
Dette skyldes nok først og fremst høyt aktivitetsnivå hos sammenlignbare aktører på 
Frøya, men kan selvsagt bero på en viss grad av tilfeldigheter. 
Generelt sett opplever vi et noe tyngre driftsår hittil i 2017.  
Stabilt lavt sykefravær blant de ansatte.  
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Aktiviteter 1. kvartal: 
- 17 kulturarrangementer til nå i 2017. 
- 85 kinoforestillinger til nå i 2017.  
- Ca. 4 500 solgte billetter til nå i 2017.  

 
Frøya bibliotek 
Frøya bibliotek har i 1. kvartal arrangert flere arrangementer for voksne, barn og unge. Her 
kan nevnes foredrag av Einar Lunde og Brendberg, opplæring i bruk av biblioteket for barn 
og unge, lesing for barn og sjakkturneringer som har engasjert over 35 barn og voksne. 
Biblioteket har også hatt frivillige som leser på flere språk, som nederlandsk, litauisk, polsk 
og tysk. Språkkafe er et arrangement som biblioteket arrangerer i samarbeid med Frøya 
frivilligsentral med opp til 35 besøkende.  
Biblioteket har investert i ny teller i døren, da den gamle ikke fungerte mer.  
 
 
 
 

Sykefravær og nærvær 
Bemanning 1. tertial 

Antall ansatte 12 

Antall årsverk 9,23 

Sykefravær % 11,7 

Nærvær 88,0 
Kommentarer: 

En ansatt arbeider i en prosjektstilling fram til 31.12.17 i 100 prosent og arbeider spesielt med handlingsplan 

kulturvern.  

 

Investeringsprosjekter  
Nummer Navn Tidligere års 

budsjett 
Årets 

budsjett 
Total 

budsjett 
Regnskap 

551436 Digital 
informasjon i 
hallene  

100 000 i 
2018 

0 100 000 0 

551437 Digitalisering 
av reklame i 
idrettshallene 

0 600 000 900 000 0 

Kommentarer: 

 Digital informasjon i hallene er bevilget for 2018.  

 Digitalisering av reklame i idrettshallen er under arbeid med innhenting av kostnader.  

 

Dato: 15.05.17  

Marit W. Norborg 

Virksomhetsleder.  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/1609    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/1607    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

Orientering om frisklivstilbudet/treningsklinikken, herunder inngåtte avtaler med 

helhetlig idrettspark om bruk av hallene og sambruk med Maxtrim 
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