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• Tidsramme: 4 timer (kl 1000 – 1400)  
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Saknr: 67/20 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

24.09.2020 

Arkivsaksnr: 

20/2044 

Sak nr: 

67/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

67/20 Kommunestyret 24.09.2020 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.08.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 27.08.20 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 27.08.20 

 

 



Saknr: 68/20 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

24.09.2020 

Arkivsaksnr: 

20/2060 

Sak nr: 

68/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

68/20 Kommunestyret 24.09.2020 

 

REFERATSAK  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

200824_Referat samarbeidsforum Hitra og Frøya kommuner 

Avkastningsrapport Frøya kommune august 2020 

Møteprotokoll - Representantskapet i ReMidt IKS 

Protokoll generalforsamling Abakus AS 02.06.20 

Referat styringsgruppa 26.08.20 

Sakprotokoll Fra behandling i FSK ang. Rehabilitering Rabbafeltet VA 

Saksprotokoll Trafikksikkerhetstiltak - 2021 HOAT 

Valggjennomføring i 2021 i lys av den pågående covid-19 pandemien 

 



Saknr: 69/20 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

24.09.2020 

Arkivsaksnr: 

20/376 

Sak nr: 

69/20 

Saksbehandler: 

Beathe Sandvik Meland 

Arkivkode: 

M81 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

70/20 Formannskapet 19.03.2020 

80/20 Formannskapet 31.03.2020 

222/20 Formannskapet 15.09.2020 

69/20 Kommunestyret 24.09.2020 

 

BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN - SAMMENSLÅING/SAMARBEID - RETNINGSVALG  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret støtter samarbeidsutvalgets vedtak/tilråding til kommunene; 

«Samarbeidsforumet ser det som ønskelig å etablere en ny felles brann- og beredskapsenhet» 

 

Dette innebærer 

 

1. Formannskapsvedtak i sak 80/20 oppheves, og Frøya kommune inngår et 

interkommunalt samarbeid med Hitra kommune om et felles brann/redning og 

feiervesen, - som et trinn en, og i et trinn to, ser på samarbeidsmuligheter med andre 

brannvesen som det er naturlig å kunne samarbeide med for å bygge fagmiljø, 

kompetanse og sikre utvikling av det forebyggende arbeidet. 

2. Kommunedirektøren går i dialog med kommunedirektøren i Hitra kommune, og disse 

bes utarbeide og framlegge sak for nærmere behandling i samarbeidsutvalget og i de 

respektive kommunene. 

3. Kommunedirektørene avklarer tidsrammen for videre saksgang og fram til realisering. 

Det må forutsettes å kunne gjennomføre dette innenfor dagens budsjettrammer. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.09.2020 sak 222/20 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret støtter samarbeidsutvalgets vedtak/tilråding til kommunene; 

«Samarbeidsforumet ser det som ønskelig å etablere en ny felles brann- og beredskapsenhet» 

 

Dette innebærer 

 

1. Formannskapsvedtak i sak 80/20 oppheves, og Frøya kommune inngår et interkommunalt 

samarbeid med Hitra kommune om et felles brann/redning og feiervesen, - som et trinn en, og 

i et trinn to, ser på samarbeidsmuligheter med andre brannvesen som det er naturlig å kunne 

samarbeide med for å bygge fagmiljø, kompetanse og sikre utvikling av det forebyggende 

arbeidet. 
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2. Kommunedirektøren går i dialog med kommunedirektøren i Hitra kommune, og disse bes 

utarbeide og framlegge sak for nærmere behandling i samarbeidsutvalget og i de respektive 

kommunene. 

3. Kommunedirektørene avklarer tidsrammen for videre saksgang og fram til realisering. 

 

Det må forutsettes å kunne gjennomføre dette innenfor dagens budsjettrammer. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 15.09.20: 

 

Arvid Hammernes ber sin habilitet vurdert da han har vært tjenestemann i saken tidligere. 

Arvid Hammernes ble vurdert inhabil.  

Olaf Reppe tiltrår som vararepresentant for Arvid Hammernes.  

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.03.2020 sak 80/20 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune bevilger kr 155.000,-+ mva til utarbeidelse av dokumentasjon bestilt av 

samarbeidsforumet mellom Frøya og Hitra kommuner gjennom sak 2/20 – Samarbeid Brann 

og redning. Det forutsettes at prosjektlederfunksjonen er uavhengig, ekstern og med 

brannfaglig kompetanse. Et videre engasjement av Norconsult vil tilfredsstille dette. Det 

forutsettes at Hitra kommune finansierer tilsvarende beløp som sin andel av kostnadene. 

 

Beløpet finansieres av reserverte tilleggsbevillinger som pr 06.03.20 har en saldo på kr 

400 000. 

 

2. Samarbeid/sammenslåing med Brann og redning Orkland og TBRT, Trøndelag brann- og 

redningstjeneste, utredes også i hht samarbeidsutvalgets referat av 13/03-19 sak 2 og referat 

av 15/01-20 sak 2/20. 

 

3. Sammenslåing av Frøya og Hitra brann- og redningstjeneste, jf. pkt. 3 i kommunestyrevedtak 

av 26.02.15 i sak 20/15, gjennomføres når utredningsarbeidet er ferdig og godkjent politisk. 

Samarbeidsform mellom de berørte kommuner legges også frem for politisk behandling ihht 

til kommunelovens sjette del om interkommunalt sammarbeid 

 

4. Det bes om at utredningen ferdigstilles i løpet av 1. halvår 2020. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 31.03.20: 

 

Rep. Arvid Hammernes erklærte seg inhabil som tjenestemann og saksbehandler. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2020 sak 70/20 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommune bevilger kr 155.000,-+ mva til utarbeidelse av dokumentasjon bestilt av 

samarbeidsforumet mellom Frøya og Hitra kommuner gjennom sak 2/20 – Samarbeid Brann 

og redning. Det forutsettes at prosjektlederfunksjonen er uavhengig, ekstern og med 
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brannfaglig kompetanse. Et videre engasjement av Norconsult vil tilfredsstille dette. Det 

forutsettes at Hitra kommune finansierer tilsvarende beløp som sin andel av kostnadene. 

 

Beløpet finansieres av reserverte tilleggsbevillinger som pr 06.03.20 har en saldo på kr 

400 000. 

 

2. Samarbeid/sammenslåing med Brann og redning Orkland og TBRT, Trøndelag brann- og 

redningstjeneste, utredes også i hht samarbeidsutvalgets referat av 13/03-19 sak 2 og 

referat av 15/01-20 sak 2/20. 

 

3. Sammenslåing av Frøya og Hitra brann- og redningstjeneste, jf. pkt. 3 i kommunestyrevedtak 

av 26.02.15 i sak 20/15, gjennomføres når utredningsarbeidet er ferdig og godkjent politisk. 

Samarbeidsform mellom de berørte kommuner legges også frem for politisk behandling ihht 

til kommunelovens sjette del om interkommunalt sammarbeid 

 

4. Det bes om at utredningen ferdigstilles i løpet av 1. halvår 2020. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 19.03.20: 

 

Rep. Arvid Hammernes erklærte seg inhabil som tjenestemann. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret støtter samarbeidsutvalgets vedtak/tilråding til kommunene; «Samarbeidsforumet ser 

det som ønskelig å etablere en ny felles brann- og beredskapsenhet»   

Dette innebærer  

1. Formannskapsvedtak i sak 80/20 oppheves, og Frøya kommune inngår et interkommunalt 

samarbeid med Hitra kommune om et felles brann/redning og feiervesen, - som et trinn en, og 

i et trinn to, ser på samarbeidsmuligheter med andre brannvesen som det er naturlig å kunne 

samarbeide med for å bygge fagmiljø, kompetanse og sikre utvikling av det forebyggende 

arbeidet.  

2. Kommunedirektøren går i dialog med kommunedirektøren i Hitra kommune, og disse bes 

utarbeide og framlegge sak for nærmere behandling i samarbeidsutvalget og i de respektive 

kommunene.  

 

3. Kommunedirektørene avklarer tidsrammen for videre saksgang og fram til realisering.  

 

4. Det må forutsettes å kunne gjennomføre dette innenfor dagens budsjettrammer. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Utredninger fra Norconsult 

• Brannordning 
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• Beredskapsanalyse 

• Forebyggendeanalyse 

Tidligere saksfremlegg og saksprotokoller i samme sak  

Referat fra samarbeidsforum 24.08.20 

 
 

Saksopplysninger:   

 

Kort historikk, (se forøvrig vedlegg) 

• Saken har en historikk tilbake fra 2015, da kommunestyret første gang ba om en sak vdr 

sammenslåing av Frøya og Hitra brann,- redning og feiervesenene. Sammenslåing av 

feiervesenet er utført som vedtatt. 

• I 2017 la rådmann frem en sak om sammenslåing mellom Frøya og Trøndelag brann og 

redningstjeneste, TBRT, noe som ikke ble vedtatt. Rådmann ble bedt om å videreføre og 

effektuere vedtaket fra 2015  

• Siden da har kommunen vært i prosess med Hitra kommune om veien videre.  

• Det er enighet mellom kommunen om at et felles brannvesen er det beste, men kommunene er 

uenige i om en i tillegg skal inngå i et større regionsamarbeid.  

 

• Dette ledet til følgende vedtak i Frøya formannskap (som KST/etter delegert vedtak) 

31.01.20: 

 

 

 

• Hitra kommune gjorde følgende vedtak i samme sak: 

«Hitra kommune bevilger kr. 155.000,- til utarbeidelse av dokumentasjon bestilt av 

samarbeidsforumet mellom Frøya og Gitra kommuner gjennom sak 2/20 – samarbeid Brann og 
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redning. Det forutsettes at Frøya kommune finansierer tilsvarende beløp som sin andel av 

kostnadene. Beløpet finansieres vha. disposisjonsfond – Ulike formål. Enstemmig»  

Etter oppdrag har nå Norconsult utredet en forebyggendeanalyse, beredskapsanalyse og en 

dokumentasjon av brannvesenet (brannordning) som bestilt. Disse ankom kommunene 19.08.20 se 

vedlegg. 

Norconsult oppsummerer brannordningen slik, med følgende tilrådninger: 

 

«Gjennom dokumentasjonen av brannvesenet (brannordningen) for Frøya og Hitra brann og redning 

(FHBR) som er basert på gjennomført ROS-analyse og GAP-analyse fra 2019, og 

forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse fra 2020 er det gjort vurderinger opp mot dagens 

dimensjoneringsforskrift (2002) som setter krav til dimensjonering og organisering av brannvesen.  

 

Det er også sett til forslag til ny dimensjoneringsforskrift, slik at Frøya og Hitra brann- og redning 

gjennom dette arbeidet skal være fremtidsrettet og kunne møte nye krav på en god måte.  

 

• Basert på en samfunnssikkerhets- og beredskapsfaglig vurdering tilrådes det at det etableres 

et nytt felles brannvesen for de to kommunene – Frøya og Hitra brann og redning.  

• Gitt avdekt risiko- og sårbarhetsbilde, og det fremtidige, med blant annet en økende 

utbygging av havnæringsindustri, bør det vurderes om stillingsandelen til ledelsen skal økes 

slik at det blir fulltidsstillinger for alle 3 stillingene i ledelsen, brannsjef, leder forebyggende 

og leder beredskap.  

• Dagens forebyggende brannvernarbeid tilrådes (uavhengig av kulepunkt 1) omorganisert 

med opprettelse av én ny felles avdeling med én felles leder, og for en periode må det tilføres 

ressurser ut over forskriftens minstekrav. Samtidig bør en se på samarbeidsmuligheter med 

andre brannvesen som det er naturlig å kunne samarbeide med for å bygge fagmiljø, 

kompetanse og sikre utvikling av det forebyggende arbeidet.  

• Nordskag stasjon bør samlokaliseres med Salmar for å gi synergieffekter med Salmars 

industrivern, et bedre egnet lokale og raskere tilgang til mannskaper. 

• Mannskapsstyrken tilknyttet hovedstasjonene (Sistranda og Fillan) bør økes til 20 

mannskaper. Alternativt kan det vurderes innføring av vaktordning ved stasjonene.  

• Etablering av felles 01-vakt tilrådes utført så snart som mulig for å gi en større avlastning på 

de som inngår i vaktordning, et tettere samarbeidsmiljø mellom de to brannvesenene, og et 

potensial for økonomiske besparelser.  

• Det må etableres ordninger med utrykningsledere knyttet til de ulike stasjonene og utvikle 

lederkompetanse for innsatsleder» 

 

Det er viktig å understreke at denne saken handler ikke om funn i rapportene. Saken er av 

prinsipiell art ift veivalg for Frøya brann og redningstjeneste. 

 

Samarbeidsutvalgets behandling av saken 24.08.20 

De 3 rapportene var til behandling i samarbeidsutvalget mellom kommunene Frøya og Hitra den 

24.08.20. I samarbeidsforumet deltar kommunenes ordførere, varaordførere og opposisjonsledere.  

Følgende enstemmig vedtak/tilråding til kommunene ble fattet i møtet; 

Sak 

17/20 

Utredning brannsamarbeid 

Kommunene har i fellesskap fått utredet felles brann og beredskapsenhet, med bakgrunn i 

vedtak fattet i kommunestyrene.  
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Norconsult har bistått kommunedirektørene i utredningsarbeidet. Kommunene mottok 

rapporten fra konsulentselskapet 19. august då.  

Oppsummering og anbefalinger i rapporten ble gjennomgått og diskutert i 

samarbeidsforumet.  

  

Konklusjon: 

• Samarbeidsforumet ser det som ønskelig å etablere en ny felles brann- og 

beredskapsenhet.  

• Det må forutsettes å kunne gjennomføre dette innenfor dagens 

budsjettrammer. 

• Kommunedirektørene bes utarbeide og framlegge sak for nærmere 

behandling i samarbeidsforum og videre for kommunestyrene.  

• Kommunedirektørene avklarer tidsrammen for videre saksgang og fram til 

realisering.  

 

 

Vurdering: 

 

Hitra kommune er tydelig på at de pr nå ikke ønsker å gå i dialog med et større brannvesen, jfr Frøya 

sitt vedtak i sak 80/20 pkt. 2. Hitra ønsker kun en sammenslåing mellom Frøya og Hitra brann/ 

redning og feiertjenestene, som et trinn 1 og se på samarbeidsmuligheter med andre brannvesen som 

det er naturlig å kunne samarbeide med for å bygge fagmiljø, kompetanse og sikre utvikling av det 

forebyggende arbeidet i et trinn 2. 

 

Frøya brann og redningstjeneste sin faglige vurdering er at en sammenslåing med Hitra, i tillegg til et 

regionsamarbeid er den beste løsningen, og tilrår at dette skal videre utredes (jfr sak 80/20 pkt. 2) før 

en går videre med saken. 

Slik kommunedirektøren ser det er det nå behov for et retningsvalg for denne tjenesten, da de faglige 

rådene spriker, og de faglige ønskene ihht til tidligere bestillinger ikke er forenelige i denne saken.  

Det skisseres her 3 alternative retningsvalg: 

Alt. 1: Formannskapsvedtak i sak 80/20 oppheves, og Frøya kommune inngår et interkommunalt 

samarbeid med Hitra kommune om et felles brann/redning og feiervesen, - som et trinn en, og 

i et trinn to, ser på samarbeidsmuligheter med andre brannvesen som det er naturlig å kunne 

samarbeide med for å bygge fagmiljø, kompetanse og sikre utvikling av det forebyggende 

arbeidet.  

• Kommunedirektøren går i dialog med kommunedirektøren i Hitra kommune, og disse bes 

utarbeide og framlegge sak for nærmere behandling i samarbeidsutvalget og i de 

respektive kommunene.  

• Kommunedirektørene avklarer tidsrammen for videre saksgang og fram til realisering.  

• Det må forutsettes å kunne gjennomføre dette innenfor dagens budsjettrammer. 

 

Alt. 2:  Dialogen med Hitra brann og redning avsluttes og Frøya brann og redning undersøker 

mulighet for å inngå i et større regionalt brannvesen. (TBRT- Orkland – Fosen) jfr. pkt 2 i 

FKS sitt vedtak i sak 80/20 

 

• Kommunedirektøren bes utarbeide og framlegge sak for nærmere behandling i 

kommunestyret  

• Kommunedirektøren avklarer tidsrammen for videre saksgang og fram til realisering.  
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• Det må forutsettes å kunne gjennomføre dette innenfor dagens budsjettrammer 

 

Alt. 3: Dialogen med Hitra brann og redning avsluttes, og Frøya brann og redningstjeneste fortsetter 

alene som i dag, med et samarbeid med Hitra om feiervesenet. 

 

Kommunedirektøren legger saken fram for politisk behandling fordi, om alternativ 1 i denne saken 

blir vedtatt, jfr vedtak i samarbeidsforumet 24.08.20 – basert på Norconsults anbefaling, anses det 

ikke formålstjenlig å gå videre med punkt 2 i FSK sitt vedtak av 31.03.20. (sak 80/20)  

Sett fra kommunedirektørens ståsted vil både alternativ 1 og alternativ 2 kunne gi Frøya en god/bedre 

brann, redning og feietjeneste, kvalitativt bedre enn i dag- forutsatt at de anbefalinger som Norconsult 

tilråder i sin rapport følges.  

Kommunedirektøren synes likevel det er vanskelig å gi en tydelig tilråding i denne saken, da de 

faglige anbefalingene spriker. Men, ut fra samarbeidsutvalgets vedtak/tilråding; «samarbeidsforumet 

ser det som ønskelig å etablere en ny felles brann- og beredskapsenhet»,   innstiller 

kommunedirektøren på at kommunestyret støtter samarbeidsutvalget, og anbefaler Frøya kommune å 

gå videre med retningsvalg/alternativ 1 i saken; 

1. Formannskapsvedtak i sak 80/20 oppheves, og Frøya kommune inngår et interkommunalt 

samarbeid med Hitra kommune om et felles brann/redning og feiervesen, - som et trinn 

en, og i et trinn to, ser på samarbeidsmuligheter med andre brannvesen som det er naturlig 

å kunne samarbeide med for å bygge fagmiljø, kompetanse og sikre utvikling av det 

forebyggende arbeidet.  

2. Kommunedirektøren går i dialog med kommunedirektøren i Hitra kommune, og disse bes 

utarbeide og framlegge sak for nærmere behandling i samarbeidsutvalget og i de 

respektive kommunene.  

 

3. Kommunedirektørene avklarer tidsrammen for videre saksgang og fram til realisering.  

 

4. Det må forutsettes å kunne gjennomføre dette innenfor dagens budsjettrammer. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

24.09.2020 

Arkivsaksnr: 

19/142 

Sak nr: 

70/20 

Saksbehandler: 

Roger  Antonsen 

Arkivkode: 

A20 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

5/19 Formannskapet 22.01.2019 

4/19 Kommunestyret 31.01.2019 

30/19 Formannskapet 26.02.2019 

83/20 Formannskapet 31.03.2020 

39/20 Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 08.09.2020 

221/20 Formannskapet 15.09.2020 

70/20 Kommunestyret 24.09.2020 

 

UTVIDELSE AV LEIEAVTALE - FRØYA UNGDOMSSKOLE - FRØY EIENDOM  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Formannskapet vedtar at det inngås en utvidelse av eksisterende leieavtale med Frøy Eiendom 

AS vedr leie av Frøya ungdomsskole slik forslag til utvidet leiekontrakt foreligger – beskrevet 

som Runde 1 i avtalen.  

Leiekostnaden for utvidet areal vil først løpe fra januar 2021 og er på kr. 559 680 per år eks 

mva. Leiekostnaden inkl renhold og vaktmestertjenester vil bli innarbeidet i budsjett for 2021 

og økonomiplan 2021- 2024.   

Kommunedirektøren gis mandat til å utrede om det er muli å kjøpe gamle videregående skole.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.09.2020 sak 221/20 

 

Vedtak: 

Formannskapet vedtar at det inngås en utvidelse av eksisterende leieavtale med Frøy Eiendom AS 

vedr leie av Frøya ungdomsskole slik forslag til utvidet leiekontrakt foreligger – beskrevet som Runde 

1 i avtalen.  

Leiekostnaden for utvidet areal vil først løpe fra januar 2021 og er på kr. 559 680 per år eks mva. 

Leiekostnaden inkl renhold og vaktmestertjenester vil bli innarbeidet i budsjett for 2021 og 

økonomiplan 2021- 2024.   

Kommunedirektøren gis mandat til å utrede om det er muli å kjøpe gamle videregående skole.  

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 08.09.2020 sak 39/20 

 

Vedtak: 

Formannskapet vedtar at det inngås en utvidelse av eksisterende leieavtale med Frøy Eiendom AS 

vedr leie av Frøya ungdomsskole slik forslag til utvidet leiekontrakt foreligger – beskrevet som Runde 

1 i avtalen.  
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Leiekostnaden for utvidet areal vil først løpe fra januar 2021 og er på kr. 559 680 per år eks mva. 

Leiekostnaden inkl renhold og vaktmestertjenester vil bli innarbeidet i budsjett for 2021 og 

økonomiplan 2021- 2024.   

Kommunedirektøren gis mandat til å utrede om det er muli å kjøpe gamle videregående skole.  

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.03.2020 sak 83/20 

 

Vedtak: 

Formannskapet vedtar at det inngås en utvidelse av eksisterende leieavtale med Frøy Eiendom AS vedr. leie av 

Frøya ungdomsskole slik forslag til utvidet leiekontrakten foreligger – beskrevet som Runde 1 i avtalen. 

 

Leiekostnaden for utvidet areal vil først løpe fra januar 2021 og er på kr 559 680 per år eks mva. Leiekostnaden 

inkl renhold og vaktmestertjenester vil bli innarbeidet i budsjett for 2021 og økonomiplan 2021- 2024.  

Enstemmig. 

Kommunedirektøren gis mandat til å utrede om det er mulig å kjøpe gamle videregående skole. 

 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 31.03.20: 

 

Følgende forslag til tillegg i vedtak ble fremmet av Sp:  

 
Kommunedirektøren gis mandat til å utrede om det er mulig å kjøpe gamle videregående skole. 

 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer avgitt av Geir Meland og Berit Flåmo. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.02.2019 sak 30/19 

 

Vedtak: 

Formannskapet vedtar at det inngås en leieavtale med Frøy Eiendom AS vedr leie av gamel Frøya VGS slik 

forslag til leiekontrakt foreligger. 

Leiekostnadene for høsten 2019 på kr 1 145 833 eks mva foreslås dekk innenfor kommunens vedtatte 

driftsbudsjett for 2019. Fremtidige leiekostnader innarbeides i økonomiplan.   

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 31.01.2019 sak 4/19 

 

Vedtak: 

Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å ferdigforhandle en leieavtale innenfor de rammer som erbeskrevet i 

saksfremlegget vedr. leie av gamle Frøya VGS for en periode på inntil 10 år. Leieavtalen legges fram for 

Formannskapet for endelig godkjenning.    

Leiekostnadene for høsten 2019 dekkes innenfor kommunens vedtatte driftsbudsjett for 2019. Fremtidige 

leiekostnader innarbeides i økonomiplan.   

 

Vedtatt med 14 mot 9 stemmer. 
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Kommunestyret ber rådmannen - med utgangspunkt i vedtak knyttet både til skolebruksplanen og 

funksjonsanalysen for barneskole på Sistranda, om å utrede tomt for mulig ny skole på Sistranda med evt. 

barnehage. 

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 31.01.19: 

 

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

 

Saken trekkes inntil at eierforhold av gamle Frøya VGS er avklart, altså salg gjennomført. 

 
Falt med 10 mot 13 stemmer avgitt av Ap. 

 

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

 

Frøya kommune kontakter fylkeskommunen og megler for å være med på å gi bud på kjøp av gamle 

videregående skole med bakgrunn i plassbehovet på Sistranda skole. 

Formannskapet gis myndighet til å ivareta kommunens interesse i budkonkurransen. 

Det er i kommunens klare interesse å bli eier av eiendommen ut fra beliggenhet og verdibetraktning. 

 

Falt med 11 mot 12 stemmer avgitt av Ap. 

Formannskapets innstilling: 

 

Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å ferdigforhandle en leieavtale innenfor de rammer som erbeskrevet i 

saksfremlegget vedr. leie av gamle Frøya VGS for en periode på inntil 10 år. Leieavtalen legges fram for 

Formannskapet for endelig godkjenning.    

Leiekostnadene for høsten 2019 dekkes innenfor kommunens vedtatte driftsbudsjett for 2019. Fremtidige 

leiekostnader innarbeides i økonomiplan.   

 

Vedtatt med 14 mot 9 stemmer avgitt V, H og Frp 

 

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

 

Kommunestyret ber rådmannen - med utgangspunkt i vedtak knyttet både til skolebruksplanen og 

funksjonsanalysen for barneskole på Sistranda, om å utrede tomt for mulig ny skole på Sistranda med evt. 

barnehage. 

 

Enstemmig. 

 

Protokolltilførsel fra V, H, Sp og Frp: 

 

Borgerlig gruppe ønsker sak 4/19 sendt til kontrollutvalget. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.01.2019 sak 5/19 

 

Vedtak: 

Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å ferdigforhandle en leieavtale innenfor de rammer som erbeskrevet i 

saksfremlegget vedr. leie av gamle Frøya VGS for en periode på inntil 10 år. Leieavtalen legges fram for 

Formannskapet for endelig godkjenning.    

Leiekostnadene for høsten 2019 dekkes innenfor kommunens vedtatte driftsbudsjett for 2019. Fremtidige 

leiekostnader innarbeides i økonomiplan.   

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
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Formannskapets behandling i møte 22.01.19: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av fellesborgelig gruppe: 

 

Frøya kommune kontakter fylkeskommunen som eier og ber om å få kjøpe gamle videregående skole med 

bakgrunn i plassbehovet på Sistranda skole. 

Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ap. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar utvidelse av eksisterende leieavtale med Frøy Eiendom AS vedr leie av Frøya 

ungdomsskole slik forslag til utvidet leiekontrakt foreligger – beskrevet som Runde 2 i avtalen.  

Leiekostnaden vedrørende runde 2 vil først løpe fra august 2021 og er på kr 368 160 per år eks mva. 

Leiekostnaden inkl renhold og vaktmestertjenester vil bli innarbeidet i budsjett for 2021 og 

økonomiplan 2021- 2024.   

 

 

Vedlegg: 

 

83/20: Frøya ungdomsskole – utvidelse av leieforholdet 

Forslag til tilleggsavtale fra Frøy Eiendom AS  

Romskisse 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Formannskapet vedtok i sak 83/20 å utvide eksisterende leieavtale med Frøya Eiendom AS vedr leie 

av Frøya ungdomsskole beskrevet som runde 1 i saken. Bakgrunnen for denne utvidelse var knyttet 

til kantinearealet der blant annet elevene og FAU var svært misfornøyd med at dagens kantine var 

etablert i foajeen med til tider stor trafikk og «støyete» som følge av betongvegger. I tillegg noe 

utvidelse av spesialrom for elever med særskilt behov. Totalt økning i arealet i runde 1 var på 353 

m2.  

Arealutvidelsen som er beskrevet som runde 2 er knyttet til økning i elevtallet fra nåværende 130 til 

154, en økning på 24 elever, høsten 2021 og vil være på 283 m2.  

 

Vurdering: 

For å være i forkant, ønsker kommunedirektøren å inngå denne avtalen slik at byggearbeidet foretas 

suksessivt fram mot høsten 2021 og med det unngå byggearbeider når elevene er tilstede.   

Restaureringsarbeidet i runde 2 er omfattende med blant annet skifte av 50-talls vinduer, nytt 

komplett el-anlegg i «gammel fløyen», samt nye himlinger på grunn av utvidet kapasitet på 

ventilasjonsanlegg mm.  

Kommunedirektøren er innforstått med at skolens nåværende lokalisering er av midlertidig karakter, 

i det kommunestyret - i samme sak (sak K-4/19) - ba kommunedirektøren om å utrede tomt for ny 
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barneskole på Sistranda. Dette innebærer at nåværende lokaler for barnetrinnet forutsettes 

omdisponert til ungdomstrinnet på et senere tidspunkt.  

Siden det er kommunens plikt til enhver tid å sørge for tjenlige lokaler for alle skolebarn, har 

kommunedirektøren vært i dialog med utleier om nødvendige tilpasninger av skolearealet basert på 

vedlagte analyse og elevvekst.  

Forhandling med utleier er gjennomført og forslag til utvidet leieavtale ligger vedlagt. Tilbudet 

inkluderer inventar og utstyr.  

Total leieareal inkl. runde 1 og runde 2 vil være ca 2650 m2 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 
Leiekostnaden for runde 2 er beregnet til kr 30 680 per/mnd. Årskostnad er kr 368 160 per år eks. 
mva. Husleien for runde 2 løper fra 1. august 2021.  
Økte merkostnader knyttet renhold og vaktmestertjenester mm innarbeides i budsjettet for 2021 og 

økonomiplan 2021- 2024.  
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

24.09.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1995 

Sak nr: 

71/20 

Saksbehandler: 

Renate Loktu Sandvik 

Arkivkode: 

C01 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

71/20 Kommunestyret 24.09.2020 

 

DELTAKELSE ABSOLUTT - OPPVEKSTPROGRAM I TRØNDELAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret forplikter Frøya kommunes deltakelse i oppvekstprogrammet ABSOLUTT.  

 

22..  DDeett  nneeddsseetttteess  eenn  ggrruuppppee  aavv  ffoollkkeevvaallggttee  oogg  aaddmmiinniissttrraassjjoonn  ssoomm  hhaarr  aannssvvaarr  oogg  ooppppggaavveerr  kknnyytttteett  ttiill  

bbaarrnn  oogg  uunnggeess  ooppppvveekksstt  ssoomm  ddeellttaakkeerree  ii  AABBSSOOLLUUTTTT..  II  ttiilllleegggg  aannbbeeffaalleess  ddeett  rreepprreesseennttaanntteerr  ffoorr  

bbaarrnn  oogg  uunnggee,,  ff..eekkss  ffrraa  UUnnggddoommssrrååddeett,,  hhoovveeddttiilllliittssvvaallggttee  oogg  lleeddeerree  iinnnn  ii  ggrruuppppeenn..  DDeett  aannbbeeffaalleess  aatt  

kkoommmmuunneeddiirreekkttøørr  ii  ssaammaarrbbeeiidd  mmeedd  hhoovveedduuttvvaallsslleeddeerr  ffoorr  HHOOOOKK  oogg  øøvvrriiggee  mmeeddlleemmmmeerr  nneeddsseetttteerr  

eenn  uuttvvaallggtt  ggrruuppppee  ssoomm  ddeellttaarr  ppåå  ssaammlliinnggeennee  ii  pprrooggrraammmmeett..  

 

3. Kommunestyret støtter å følge oppvekstprogrammets intensjon vedrørende å forbedre og utvikle 

kompetanse om handlingsrom, roller og ansvar for barn og unges utdanning og oppvekst. 

 

Vedlegg: 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal bidra til at folkevalgte, administrasjon og ulike aktører i 

kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet sammen utvikler kompetanse om handlingsrom, roller og ansvar for 

barn og unges utdanning og oppvekst.  

ABSOLUTT - Ansvar for Barnehage, Skole og Oppvekst: Læring – Utvikling – Trivsel og Tilhørighet. 

 

KS Trøndelag i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag inviterer alle kommunene og fylkeskommunen til 

deltakelse i programmet, som vil gjennomføres i tiden november 2020 til høsten 2022. Første samling blir 12. 

november, denne legges opp til både digitalt og fysisk oppmøte på Scandic Hell. Dette blir opp til hver kommune 

å avgjøre, samt situasjonen i forbindelse med Covid-19 på dette tidspunktet. 

Kompetansemål etter gjennomført program 

• Økt rolleforståelse for hva som ligger i de folkevalgtes ansvar og myndighet for å sikre barn og unge 

gode oppvekstvilkår og et helhetlig utdanningsløp. 

• Økt innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet. 

• Større handlingskapasitet gjennom styringsdokumenter som utvikles i prosess med medarbeidere, elever, 

foreldre og andre aktuelle aktører. 
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• Økt forståelse for de ulike aktørers muligheter og roller i et helhetlig oppvekstmiljø. 

 

Målgruppe 

• Ordfører og andre folkevalgte som ønsker å øke kompetansen om utfordringer og muligheter når det 

gjelder politisk styring av oppvekstfeltet. 

• Kommunedirektør og andre toppledere som har ansvar og oppgaver knyttet til barn og unges oppvekst. 

• Representanter for barn og unge, f.eks fra Ungdomsrådet 

• Hovedtillitsvalgte 

• Linjeledere 

 

Både politisk og administrativ ledelse må være representert, i tillegg til en representant for barn og unge i 

kommunen. Skal deltakelsen i ABSOLUTT kunne føre til varige praksisforbedringer vil det være avgjørende 

med en solid lokal organisering av utviklingsarbeidet som skal foregå mellom fellessamlingene. 

Tilnærming 

FNs bærekraftmål danner utgangspunkt for ABSOLUTT Trøndelag. De 17 målene og de tre dimensjonene i FNs 

bærekraftmål, miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft, har relevans både for samfunnsplanleggingen 

generelt og for oppvekstfeltet. Det gjelder å tenke globalt og handle lokalt. Denne innretningen passer dessuten 

godt med innholdet i rammeplan for barnehage og nye læreplaner for grunnopplæringen.  

Barn og unges aktive deltakelse er en premiss for å lykkes lokalt i arbeidet med bærekraftmålene. Både av den 

grunn, og ut fra Barnekonvensjonens bestemmelser, blir barn og unges medvirkning i hele ABSOLUTT-

programmet en forutsetning ved valg av deltakelse. Både på fellessamlinger og i det lokale arbeidet skal 

representanter for barn og unge prege innhold gjennom aktiv medvirkning. Et formål med dette er at øvrige 

deltakere bruker denne innsikten i lokalt utviklingsarbeid. Et helhetlig oppvekst- og 0-24-perspektiv på tvers av 

fag og sektorer legges til grunn. 

Lokalt utviklingsarbeid gir handlingsrom og praksisnærhet 

 

ABSOLUTT-programmet består av fellessamlinger og hjemmearbeid i egen kommune/ fylkeskommune. På 

samlingene vil det være faglige innlegg, presentasjoner av gode eksempler fra kommuner/fylkeskommuner i og 

utenfor fylket, arbeid på tvers av kommuner og arbeid i egen gruppe. På fellessamlingene vil det bli lagt opp til at 

kommunen kan velge mellom fysisk oppmøte eller å delta digitalt. 

Mellom samlingene må det etableres møteplasser i egen organisasjon for å følge opp innholdet fra 

fellessamlingene. Alle deltakerkommuner må utnevne en koordinator som blir bindeleddet mellom kommunen og 

arrangører mellom samlingene. Det vil gjennomføres egne koordinatorsamlinger med erfaringsdeling og 

veiledning mellom hver fellessamling. 



Saknr: 71/20 

Vektleggingen av det lokale handlingsrommet som ligger i mellomarbeidet gjør det mulig for kommunen å velge 

tema ut fra sitt eget mulighets- og utfordringsbilde, og om ønskelig koble dette til allerede igangsatte 

utviklingsprosesser.  

Programmet er utviklet av KS. I Trøndelag er ABSOLUTT et resultat av tett dialog mellom KS, Fylkesmannen, 

representanter fra kommuner, leder i kommunedirektørutvalget og styreleder i KS Trøndelag. Programmet er i 

stor grad finansiert av KS OU-midler og Fylkesmannen ved skjønnsmidler. 

Fylkesstyret i KS Trøndelag støtter opp om programmet og oppfordrer kommunene til deltagelse der både 

politisk og administrativ ledelse, tillitsvalgte og representanter bra barn og unge deltar. 

Vurdering: 

01.09.20 mottok Frøya kommune invitasjon til deltakelse til utviklingsprogrammet ABSOLUTT. Det ble 

orientert om invitasjonen, og om utviklingsprogrammet i HOOK sitt møte 08.09.20. Påmeldingsfrist til deltakelse 

er 01.10.20. Det ble fra HOOK ønsket en egen politisk sak på deltakelse, og på grunn av kort frist for påmelding, 

og neste hovedutsvalgsmøte ikke er før 20.10.20 ble det besluttet å sende saken direkte til kommunestyret.  

 

Det er tidligere orientert gjennom Øya prosjektet og 0-24 samarbeidet at kommunedirektøren ønsker dette inn 

som et delprosjekt i «Øya». ABSOLUTT er lagt inn som siste finger i ØYA prosjektet.  

 

 

 

Kommunedirektøren vurderer at en deltakelse i dette programmet vil styrke vårt kuunnnnsskkaappssggrruunnnnllaagg  oogg  kkvvaalliitteett 

ffoorr  hhvvoorrddaann  ffoollkkeevvaallggttee  oogg  aaddmmiinniissttaarrjjoonn  ii  ssmmaarrbbeeiidd  sskkaall  kkuunnnnee  uuttøøvvee  ssiitttt  aannssvvaarr  ffoorr  bbaarrnneehhaaggee  oogg  sskkoollee  ppåå  eenn  

ggoodd  mmååttee..  PPrrooggrraammmmeett  vviill  ggii  vveeiilleeddnniinngg  oogg  ssttøøttttee  ppåå  hhvvoorr  eerr  vvii  oogg  hhvviillkkee  eennddrriinnggssbbeehhoovv  sseerr  vvii..  DDeettttee  vviill  ggii  oossss  

ggrruunnnnllaagg  ffoorr  åå  ddeeffiinneerree  vvåårree  ffrraammttiiddssbbiillddeerr  ffoorr  bbaarrnn  oogg  uunnggee  ii  FFrrøøyyaa  kkoommmmuunneess  llæærriinngg,,  uuttvviikklliinngg,,  ttrriivvsseell  oogg  

ttiillhhøørriigghheett..  HHvvoorr  vviill  vvii  oogg  eerr  vvii  ppåå  rreetttt  vveeii??  PPrrooggrraammmmeett  vviill  ooggssåå  ggii  kkoommmmuunneenn  ssttøøttttee  ppåå  hhvvoorrddaann  kkoommmmeerr  vvii  ddiitt  vvii  

vviill??  HHvvoorrddaann  ppllaannlleeggggee  oogg  iimmpplleemmeenntteerree  ffoorr  vvaarriiggee  ffoorrbbeeddrriinnggeerr..    
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EEnn  ddeellttaakkeellssee  ii  AABBSSOOLLUUTTTT  vviill  hhjjeellppee  FFrrøøyyaa  kkoommmmuunnee  ttiill  åå  uuttvviikkllee  ttjjeenneesstteerr  ffoorr  ffrraammttiiddaa..    

FFoorr  åå  ssiikkrree  aatt  eenn  ddeellttaakkeellssee  ii  ddeettttee  uuttvviikklliinnggssaarrbbeeiiddeett  sskkaappeerr  vvaarriigg  vveerrddiioogg  ffoorrbbeeddrriinngg  ffoorr  FFrrøøyyaa  kkoommmmuunnee  kkrreevveess  

ddeett  aatt  aarrbbeeiiddeett  ffoorraannkkrreess  bbååddee  ppoolliittiisskk  oogg  aaddmmiinniissttrraattiivvtt..    

PPrrooggrraammmmeett  rreetttteerr  sseegg  bbååddee  mmoott  ffoollkkeevvaallggttee  oogg  aaddmmiinniissttrraattiivvee  lleeddeerree,,  oogg  ddeett  eerr  eenn  ffoorruuttsseettnniinngg  aatt  bbeeggggee  ggrruuppppeerr  

ddeellttaarr..  KKoommuunneeddrriieekkttøørreenn  aannbbeeffaalleerr  aatt  ddeett  nneeddsseetttteess  eenn  ggrruuppppee  aavv  ffoollkkeevvaallggttee  oogg  aaddmmiinniissttrraassjjoonn  ssoomm  hhaarr  aannssvvaarr  

oogg  ooppppggaavveerr  kknnyytttteett  ttiill  bbaarrnn  oogg  uunnggeess  ooppppvveekksstt  ssoomm  ddeellttaakkeerree  ii  AABBSSOOLLUUTTTT..  II  ttiilllleegggg  aannbbeeffaalleess  ddeett  

rreepprreesseennttaanntteerr  ffoorr  bbaarrnn  oogg  uunnggee,,  ff..eekkss  ffrraa  UUnnggddoommssrrååddeett,,  hhoovveeddttiilllliittssvvaallggttee  oogg  lleeddeerree  iinnnn  ii  ggrruuppppeenn..  DDeett  aannbbeeffaalleess  

aatt  kkoommmmuunneeddiirreekkttøørr  ii  ssaammaarrbbeeiidd  mmeedd  hhoovveedduuttvvaallsslleeddeerr  ffoorr  HHOOOOKK  oogg  øøvvrriiggee  mmeeddlleemmmmeerr  nneeddsseetttteerr  eenn  uuttvvaallggtt  

ggrruuppppee  ssoomm  ddeellttaarr  ppåå  ssaammlliinnggeennee  ii  pprrooggrraammmmeett..  
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HØRING - FORSLAG TIL REVIDERTE STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR 

DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONEN LANGS SJØEN  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune har mottatt og gått gjennom forslaget til reviderte statlige planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. I dokumentet ble det stilt tre spørsmål, som Frøya 

kommune svarer som følgende: 

 

1. Av saksfremlegget fremgår det at Frøya har betydelige arealreserver i strandsonen, og det er 

derfor ønskelig at kategoriseringen justeres fra sone 2 til sone 3, for å gi et riktigere bilde av 

situasjonen på Frøya. 

 

2. Endringene i de reviderte planretningslinjene fremstår som klargjørende, men presiseringer av 

soneforskjellene i henholdsvis sone 2 og sone 3 kunne vært tydeligere. 

 

3. Såfremt det ligger et godt kunnskapsgrunnlag i bunn, samt oppdaterte planer og planverk, så kan 

de foreslåtte retningslinjene øke den lokale handlefriheten uten at det vil gå ut over natur- og 

kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Det anbefales derfor at 

planretningslinjene følges opp av et fornyet arbeide med å kartlegge verdiene i strandsonen. 

Videre ønsker Frøya kommune å komme med følgende innspill til utkastet til reviderte statlige 

planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen. 

 

- Frøya kommune mener at det ikke bør åpnes for at sentrumsnære kaiområder enklere skal kunne 

omdisponeres til bolig- eller fritidsformål, men heller sikres for potensiell integrering i fremtidens 

nærings- og logistikksystemer. 

 

Frøya kommune ingen ytterligere merknader til høringen. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.09.2020 sak 219/20 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune har mottatt og gått gjennom forslaget til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs sjøen. I dokumentet ble det stilt tre spørsmål, som Frøya kommune svarer som 

følgende: 

 

1. Av saksfremlegget fremgår det at Frøya har betydelige arealreserver i strandsonen, og det er derfor 

ønskelig at kategoriseringen justeres fra sone 2 til sone 3, for å gi et riktigere bilde av situasjonen på 

Frøya. 
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2. Endringene i de reviderte planretningslinjene fremstår som klargjørende, men presiseringer av 

soneforskjellene i henholdsvis sone 2 og sone 3 kunne vært tydeligere. 

 

3. Såfremt det ligger et godt kunnskapsgrunnlag i bunn, samt oppdaterte planer og planverk, så kan de 

foreslåtte retningslinjene øke den lokale handlefriheten uten at det vil gå ut over natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Det anbefales derfor at planretningslinjene følges opp 

av et fornyet arbeide med å kartlegge verdiene i strandsonen. 

Videre ønsker Frøya kommune å komme med følgende innspill til utkastet til reviderte statlige planretningslinjer 

for differensiert forvaltning av strandsonen. 

 

- Frøya kommune mener at det ikke bør åpnes for at sentrumsnære kaiområder enklere skal kunne 

omdisponeres til bolig- eller fritidsformål, men heller sikres for potensiell integrering i fremtidens 

nærings- og logistikksystemer. 

 

Frøya kommune ingen ytterligere merknader til høringen. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune har mottatt og gått gjennom forslaget til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs sjøen. I dokumentet ble det stilt tre spørsmål, som Frøya kommune svarer som 

følgende: 

 

1. Av saksfremlegget fremgår det at Frøya har betydelige arealreserver i strandsonen, og det er derfor 

ønskelig at kategoriseringen justeres fra sone 2 til sone 3, for å gi et riktigere bilde av situasjonen på 

Frøya. 

 

2. Endringene i de reviderte planretningslinjene fremstår som klargjørende, men presiseringer av 

soneforskjellene i henholdsvis sone 2 og sone 3 kunne vært tydeligere. 

 

3. Såfremt det ligger et godt kunnskapsgrunnlag i bunn, samt oppdaterte planer og planverk, så kan de 

foreslåtte retningslinjene øke den lokale handlefriheten uten at det vil gå ut over natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Det anbefales derfor at planretningslinjene følges opp 

av et fornyet arbeide med å kartlegge verdiene i strandsonen. 

 

Videre ønsker Frøya kommune å komme med følgende innspill til utkastet til reviderte statlige planretningslinjer 

for differensiert forvaltning av strandsonen. 

 

- Frøya kommune mener at det ikke bør åpnes for at sentrumsnære kaiområder enklere skal kunne 

omdisponeres til bolig- eller fritidsformål, men heller sikres for potensiell integrering i fremtidens 

nærings- og logistikksystemer. 

 

Frøya kommune ingen ytterligere merknader til høringen. 

 

Vedlegg:  

 

1. Høring – Forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 

2. Utkast til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 

3. Oversiktskart sone 2 

4. Oversiktskart sone 3 

5. Oversiktskart kommuner med interndeling av sone 2 og 3 

 

Saksopplysninger: 

 

Frøya kommune har mottatt et høringsdokument om forslag til revidering av statlige planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av strandsonen. 
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Retningslinjene som ligger vedlagt er en forenkling av den forrige retningslinjen, som ble fastsatt ved kongelig 

resolusjon den 25. mars 2011. Endringene skal følge opp Granavolden-plattformens punkt om å revidere de 

statlige planretningslinjene for strandsonen med sikte på mer differensiert forvaltning i spredt bebygde strøk. 

Med følgebrevet så stilles det tre spørsmål som departementet ønsker svar på fra de forespurte kommunene. 

Spørsmålene står listet opp i sin helhet under: 

 

1. Departementet ber kommunene om å vurdere sin egen soneplassering i denne høringen, og eventuelt 

argumentere for hvorfor kommunen bør tilhøre en annen sone enn i dag. 

 

2. Departementet ber høringsinstansene vurdere om endringene i reviderte statlige planretningslinjer for 

strandsonen er klargjørende og vil øke forståelsen av differensieringen i retningslinjene mellom 

pressområder og spredt bebygde strøk. 

 

3. Departementet ber høringsinstansene vurdere om endringene øker lokal handlefrihet samtidig som man 

ivaretar natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

 

Videre så vektlegges det at den viktigste differensieringen skjer gjennom det handlingsrommet som ligger i 

kommunal planlegging. Differensieringen i kommunale planer vil være mer konkret og lokalt tilpasset enn den 

kommunevise soneinndelingen i retningslinjene. 

Totalt sett er de nye retningslinjene kortere og mer oversiktelige enn de foregående, men beholder flere aspekter 

fra de opprinnelige. Distriktsprofilen skal også åpne mer for områder i sone 3, samt utkantområder i sone 2. 

Samtidig vil revideringen ikke føre til noen endringer i pressområder i sone 2, samt sone 1 (Oslofjorden). 

 

Kommunedirektørens vurdering:  

 

Frøya er en øykommune, og dermed svært omfattet av strandsonebestemmelsene. Mange hus og boliger ligger 

innenfor 100m beltet mot sjø, spesielt i området Flatval – Nesset, samt ute i Øyrekka. Høringen om revideringen 

er derfor av stor interesse både for administrasjon, befolkningen og det politiske miljøet i kommunen. 

Departementet har bedt kommunene om å vurdere sin egen soneplassering opp mot forslaget i de nye 

retningslinjene. 

 

Øyregionen Hitra og Frøya står for over halvparten av den totale havbrukseksporten i Trøndelag, og begge 

kommunene har over 70 % tilgjengelig strandsoneareal. Likevel så befinner andre sammenlignbare kommuner 

som Nærøysund, Åfjord, Flatanger, nye Heim kommune og deler av andre kommuner (bla. tidligere Snillfjord, 

Agdenes, Leksvik og Verran) seg i sone 3 grupperingen. Hitra og Frøya er klassifisert som sone 2 sammen med 

bla. Trondheim, Bergen, Kristiansund, Ålesund, Haugesund, Steinkjer, Verdal og Orkdal. 

 

I retningslinjene punkt 9 Retningslinjer for andre områder der presset på arealene er stort, så beskrives sone 2 

som følgende: «Kysten i Agder og deler av kysten i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag, anses 

som områder der presset på arealene er stort. Presset er ikke nødvendigvis stort i hele kommunen, men knytter 

seg til enkelte attraktive områder langs kysten. 

 

At Frøya og Hitra skal sammenlignes med kommuner som enten er bykommuner eller kommuner med totalt sett 

lite strandsoneareal ansees som en uriktig fremstilling av realitetene. Dette vil i tillegg gå på bekostning av 

kommunens posisjon som en konkurransedyktig kommune for havbruksnæringen, ettersom tiltak kan 

gjennomføres enklere i sone 3 kommuner fremfor sone 2. I et så aggressivt næringssegment som 

havbruksnæringen, vil slike problemer kunne få store konsekvenser for vertskommunene, ettersom aktørene vil 

flytte seg til andre kommuner hvor det er lettere å tilrettelegge for den fortsatte veksten i næringen. 

 

I følge tall fra SSB1 så har Frøya kommune 23 265 m2 av 31 293 m2 (74,3 %) strandsoneareal klassifisert som 

tilgjengelig. Av totalt 31 293 m2 strandsoneareal har 19 078 m2 en hellingsgrad på mellom 0 og 10 grader, derav 

13 559 m2 tilgjengelig. Til sammenligning har Trondheim 7 051m2 og Steinkjer 13 655 m2 strandsoneareal totalt. 
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Med tilgjengelig areal menes da areal som er mer enn 50 meter fra bygninger større enn 15 kvm, ikke dyrkamark, 

beslaglagt av vei eller jernbane, men omfatter ikke naust, rorbuer restauranter eller lignende. Arealet som er 

inkludert i SSB sine tall hentes fra fastlandsareal samt øyer med fastlandsforbindelse (bru eller ferge). 

 

Frøya kommune ønsker å få oppdatert sin status fra en sone 2 kommune til en sone 3 kommune. Befolkningen på 

Frøya har i lange tider bosatt seg kystnært, og innlandsområdene er for det meste urørt landskap. 

Kategoriseringen som en sone 2 kommune gjør at det ofte er vanskelig å videreutvikle grendene og allerede 

bebodde områder, eller å finne plass til videre utvikling av næringsparken i kommunen grunnet kommunens 

kystnære karakter. 

 

I tillegg rullerte kommunen arealdelen av kommuneplanen, med endelig vedtak i 2019, hvorpå byggegrenser mot 

sjø ble fysisk implementert i kart. Ved å konsentrere utbygging etter kommuneplanens arealdel, og prøve å unngå 

utbygging i områder som ikke er avsatt til dette, så kan Frøya kommune bevare flere av de naturgitte verdiene 

som kommunen nyter godt av for fremtidige generasjoner. Dette fordrer at eventuelle utbygginger følger de 

vedtatte planer, og at bruken av dispensasjoner utenfor dette reduseres fra dagens nivåer. 

 

Dette vil falle inn under punkt 4 av utkastet til retningslinjene, hvor det står følgende: «Disse retningslinjene ikke 

tar fullt hensyn til lokale forskjeller innad i den enkelte kommune. Det er derfor lagt opp til at ytterligere 

differensiering kan gjøres i kommuneplanens arealdel». Med tanke på det store totale strandsonearealet i 

kommunen, samt nylig revidert plan, så ansees det at en sone 3 kategorisering av Frøya kommune vil være 

riktigere enn den eksisterende kategoriseringen. 

 

Det bes dermed om å få oppdatert sonestatus fra sone 2 til sone 3 i det nye utkastet til planretningslinjer. 

 

Departementet ber kommunen vurdere om endringene i reviderte statlige planretningslinjer for strandsonen er 

klargjørende, og om de vil øke forståelsen av differensieringen mellom pressområder og spredt bebygde strøk. 

 

I kapittel 3 av de reviderte retningslinjene står det beskrevet følgende retningslinjer: 

 

Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen gjelder også for eldre planer uten fastsatt byggegrense. 

Dersom kommunen har åpnet for utbygging og fastsatt byggegrense i kommuneplanens arealdel eller 

reguleringsplan, gjelder ikke lovens byggeforbud. 

 

I kapittel 6, punkt 5, så beskrives mulighetene for å endre dette som følgende: 

 

Byggeforbudet i 100-metersbeltet gjelder til annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel 

eller reguleringsplan. En eventuell byggegrense bør fastsettes helhetlig i kommuneplanen gjennom 

kartlegging av de konkrete strandsoneverdiene naturmangfold, friluftsliv, landskap, kulturminner og 

andre allmenne interesser, og vises i plankartet. 

 

Ved forrige rullering av kommuneplanens arealdel ble en slik grense ført inn i plankartet. Denne løsningen ryddet 

opp i mange uheldige og unødvendige dispensasjonsbehandlinger hos kommunens planavdeling. 

 

Frøya kommune ønsker likevel å kommentere at forskjellene mellom sone 2 og sone 3 kunne vært gjort 

tydeligere i de nye retningslinjene, og spesielt sone 3 kunne vært spesifisert klarere enn i det utkastet som fulgte 

med høringsbrevet. Forskjellene mellom de to sonene spesifiseres kun gjennom en enkelt setning, en setning som 

kan føre til at like kommuner kan bli forskjellsbehandlet. Her kunne tydeligere spesifiseringer gjort vurderingene 

enklere å gjøre for hver kommune. 

 

Departementet har til slutt bedt høringsinstansene om å vurdere om endringene øker lokal handlefrihet samtidig 

som man ivaretar allmenne interesser. 

 

De nye retningslinjene gir potensialet for økt lokal handlefrihet i strandsonespørsmål, men adresserer ikke 

hovedproblemet i slike saker. 

 

Mange kommuner med lang kystlinje sliter med dårlige eller mangelfulle kunnskapsgrunnlag. Veldig ofte så blir 

det til at beslutninger må gjøres på et grunnlag som i mange tilfeller er svært tynt, og hvor et bedre 

kunnskapsgrunnlag hadde gitt en bedre og riktigere prosess. 
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Med et godt kunnskapsgrunnlag er det lettere å fatte riktige vedtak, og det blir enklere å forvalte de viktigste 

områdene fra et naturmangfolds- og frilufts perspektiv. 

 

Frøya kommune ønsker derfor å formidle et ønske om at de reviderte retningslinjene følges opp av et fornyet 

arbeide med å kartlegge det som finnes i strandsonen, for å sikre gode kunnskapsgrunnlag for videre forvaltning 

av kystkommunene. 

 

Til slutt har Frøya kommune en ekstra merknad til punkt 6.4, Planlegging i byer og tettsteder. 

 

I dette punktet står det at det «i tidligere havne- og næringsområder skal det være en mindre restriktiv holdning 

til omdisponering til bolig- eller fritidsbebyggelse». Sjøveien har i mange år vært den viktigste veien for 

transport av varer og personer mellom befolkningssentre, selv om mer og mer gods har blitt overført til 

veitransport. Det jobbes aktivt for å revitalisere sjøveien som et konkurransedyktig og klimapositivt 

transportmodi. 

 

En omdisponering av sentrumsnære havnefasiliteter vil redusere gevinsten slik transport kan gi, ettersom 

desentraliserte havner må sende varene via lastebil inn til sentrum. Med sentrumsnære kaier, så kan potensielt 

mindre «feeder fartøy» legge til og losse varer direkte i bykjernene. Dette vil kunne redusere tungtransporten på 

veiene, og samtidig bidra til mindre utslipp etter hvert som hydrogendrevne og elektriske fartøy utvikles og settes 

i drift. 

 

I tillegg vil sentrumsnære kaier gi muligheter for forbedret og utvidet hurtigbåttilbud mellom kommunesentre og 

byer. I enkelte tilfeller kan et slikt tilbud redusere den totale reisetiden betydelig fra dagens kronglete veier, og 

vil kunne tilrettelegge for økt bruk av kollektivtransport. 

 

Med bakgrunn i de ovennevnte vurderinger anbefaler kommunedirektøren at de foreslåtte merknadene 

vedtas sendt inn til departementet. 
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NEDLEGGING AV VEGBOM VED VÅVATNET  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune registrerer henvendelsen regionrådet for Orkdalsregionen har mottatt fra Orkland 

kommune, videre vedtaket som ble fattet i Regionrådet for Orkdalsregionen 29.04.2020 i sak 08/20.  

  

Frøya kommune er i utgangspunktet skeptisk til initiativet som ligger nedfelt i henvendelsen. Forutsatt at 

dette ikke medfører økt bompengebelastning for Frøya kommunes befolkning, næringsliv samt 

kommunens egen drift, vil ikke Frøya kommune motsette seg at Orkland kommune for egen regning 

utreder endret bompengekonsept. Løsningen for Orkland kommune vil være å håndtere dette slik som det 

ble gjort ved fjerning av bommene internt i området Hitra/ Frøya i forbindelse med fastlandsforbindelsen. 

Det innebærer at Orkland kommune kompenserer inntektsbortfallet ved fjerning av bommen ved 

Våvatnet via sine budsjett. Og videre at Orkland kommune kompenserer for økte utgifter for eventuelle 

pendlere som er bosatt i Orkland og har sitt daglige virke i Øyregionen.     

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 01.09.2020 sak 213/20 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune registrerer henvendelsen regionrådet for Orkdalsregionen har mottatt fra Orkland kommune, 

videre vedtaket som ble fattet i Regionrådet for Orkdalsregionen 29.04.2020 i sak 08/20.  

  

Frøya kommune er i utgangspunktet skeptisk til initiativet som ligger nedfelt i henvendelsen. Forutsatt at dette 

ikke medfører økt bompengebelastning for Frøya kommunes befolkning, næringsliv samt kommunens egen drift, 

vil ikke Frøya kommune motsette seg at Orkland kommune for egen regning utreder endret bompengekonsept. 

Løsningen for Orkland kommune vil være å håndtere dette slik som det ble gjort ved fjerning av bommene internt 

i området Hitra/ Frøya i forbindelse med fastlandsforbindelsen. Det innebærer at Orkland kommune kompenserer 

inntektsbortfallet ved fjerning av bommen ved Våvatnet via sine budsjett. Og videre at Orkland kommune 

kompenserer for økte utgifter for eventuelle pendlere som er bosatt i Orkland og har sitt daglige virke i 

Øyregionen.     

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya kommune registrerer henvendelsen regionrådet for Orkdalsregionen har mottatt fra Orkland kommune, 

videre vedtaket som ble fattet i Regionrådet for Orkdalsregionen 29.04.2020 i sak 08/20.  

  

Frøya kommune er i utgangspunktet skeptisk til initiativet som ligger nedfelt i henvendelsen. Forutsatt at dette 

ikke medfører økt bompengebelastning for Frøya kommunes befolkning, næringsliv samt kommunens egen drift, 

vil ikke Frøya kommune motsette seg at Orkland kommune for egen regning utreder endret bompengekonsept. 
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Løsningen for Orkland kommune vil være å håndtere dette slik som det ble gjort ved fjerning av bommene internt 

i området Hitra/ Frøya i forbindelse med fastlandsforbindelsen. Det innebærer at Orkland kommune kompenserer 

inntektsbortfallet ved fjerning av bommen ved Våvatnet via sine budsjett. Og videre at Orkland kommune 

kompenserer for økte utgifter for eventuelle pendlere som er bosatt i Orkland og har sitt daglige virke i 

Øyregionen.     

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn for saken 

 

Regionrådet for Orkdalsregionen har mottatt en henvendelse fra Orkland kommune vedrørende vegbommen ved 

Våvatnet. Henvendelsen inneholder et spørsmål om igangsetting av et utredningsarbeid for å se på de muligheter 

som finnes for å bedre næringslivets rammevilkår internt i Orkland kommune, ved å endre bompengekonseptet 

for FV 714 i området.  

 

Henvendelsen ble behandlet i regionrådet 12.06.2020 hvor følgende vedtak ble fattet:   

 

Sak 08/20       Bom Våvatnet. Henvendelse fra Orkland Kommune 

 

Henvendelse mottatt fra Orkland Kommune, hvor de ber regionrådet om igangsetting av  

utredningsarbeid for å se på de muligheter som finnes for å bedre næringslivets rammevilkår 

ved å endre bompengeinnkrevingen for FV 714 i dette området  

 

Vedtak: 

 

Hitra og Frøya Kommune behandler saken i egen kommune før behandling i neste regionrådsmøte. 

 

17.06.2020 ble så saken behandlet i Samarbeidsforumet for Hitra og Frøya kommune hvor følgende står i 

referatet, sak 11/20:  

 

Bomfri Orkland kommune, nedlegging av bom fv. 714 ved Våvatnet 

 

Prosessen til nå har vært uryddig.  

 

Konklusjon:  

 

• Saken kommer til kommunene til uttalelse før endelig behandling i Orkdalsregionen 

• Ordførerne legger opp til at kommunene går for likelydende vedtak i saken 

 

Slik det fremgår av formannskaps sak 28/20 i Orkland kommune er grunnlaget for kommunens henvendelse til 

regionrådet fremmet med grunnlag i et notat fra Hitra anleggsservice. 

I tillegg er det registrert uttalelser via aviser samt brukerundersøkelser at personer i området tidligere Snillfjord 

som ble sammenslått med Orkland, føler seg adskilt fra ny-kommunen med basis i bommen ved Våvatnet.  

 

Henvendelsen fra Hitra Anleggsservice As botner i konkurransemessige/ økonomiske ekstrabelastninger for 

bedriften grunnet bompasseringen ved Våvatnet ved leveranser til markedet i Orkdalsregionen. Bedriften mener 

at kun en bom ved Vasslag med økt bompengebelasting ikke vil medføre stort omsetningstap for 

bominnkrevingen da tungtrafikken fra øyregionen kjører gjennom begge bommene uansett.  

 

For innbyggere i den delen av Snillfjord som ble slått sammen til den nye Orkland kommune fremkommer det at 

bommen føles som en sperre mot ulike aktiviteter i kommunesenteret Orkanger.  

 

I opprinnelig saksfremlegg for kommunene Snillfjord, Hitra og Frøya ved valg av trase for ny Rv-714 gjennom 

Snillfjord ble det lagt til grunn en 2 boms løsning hvilket har blitt videreført i alle etterfølgende saksfremlegg 

vedrørende bygging av ny Rv-714, (senere Fv 714). 
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Dette var metodikken ved saksbehandlingen av den opprinnelige søknaden ved bompengefinansiering i 2007. 

 

Hvordan bompengeprosjekter vedtas 

1. Kommunene eller fylkene som berøres av bompengeprosjektet må behandle og få politisk flertall for å 

utrede et bompengeprosjekt 

2. Statens vegvesen gjør en vurdering (en mulighetsstudie) for å undersøke om prosjektet er 

gjennomførbart 

3. Etter å ha vurdert mulighetsstudien, stemmer de berørte kommuner og fylkeskommuner over om de vil 

utrede prosjektet videre 

4. Blir det flertall, lages det en detaljert plan over prosjektet lokalt. Så stemmer kommuner og 

fylkeskommuner om det skal gjennomføres (de fatter et prinsippvedtak) 

5. Blir det flertall starter Statens vegvesen arbeidet med å lage et endelig forslag til bompengeordning, som 

igjen må godtas av berørte kommuner og fylkeskommuner før saken oversendes til Vegdirektoratet som 

legger bompengesøknaden frem for Samferdselsdepartementet 

6. Samferdselsdepartementet legger søknaden frem for Stortinget som en stortingsproposisjon. 

Proposisjonen skal inneholde alle detaljer om hva bompengene skal brukes til 

7. Stortinget stemmer over forslaget. Får forslaget flertall, skrives det avtaler mellom dem som skal være 

med, og jobben med å realisere prosjektet kan starte. Samferdselsdepartementet har ansvaret for at 

Stortingets vedtak gjennomføres. I den samme prosessen vedtas priser for bompasseringer og 

plasseringer av bomstasjoner. Dette må også ha flertall lokalt 

Bompengeperioden er normalt 15 år, men kan utvides ved behov. 

Veibommer skal videre ifølge Stortingets generelle bompengeproposisjon settes opp der kostnadene påføres, 

intensjonen er at de faktiske brukerne av veien skal finansiere prosjektenes bompengeandeler. Ifølge Vegvesenet 

skal det ligge et nytteprinsipp til grunn når man skal kreve inn bompenger. Det betyr at «de som betaler 

bompenger skal ha nytte av tiltakene og at alle som har nytte av tiltakene skal betale bompenger». 

 

En lokalt valgt 2 boms løsning var grunnlaget for Stortingets vedtak om bompenge-finansiering av ny Rv 714 i 

sin tid. Det er allikevel mulig å endre bompengeplasseringer men da først etter fastlagte prosedyrer.  

I sak vedrørende endring av bomstasjoners plassering i Bergen fra slutten av 2018 står følgende to utsagn i 

saksutredningen:  

Beslutning om plassering av bomstasjoner er knyttet til konkret stedfesting, og selv små endringer krever nye 

vedtak 

I tillegg til lokalpolitiske vedtak, er det en forutsetning fra Stortinget at flytting av bomstasjoner ikke skal 

medføre inntektstap. 

Det siste utsagnet tilsier økte kostnader ved bompengesnittet på Valslag ved en eventuell nedlegging av 

bomstasjonen ved Våvatnet.  

Fordeler for Orkland kommune 

For driften av Orkland kommune, for Orkland kommunes innbyggere og for Orkland kommunes næringsliv er det 

en klar fordel å avvikle den interne bompengestasjonen ved Våvatnet. Dette går både på tilgjengelighet til 

kommunale tjenester, sosiale relasjoner, oppbygging av tilhørighet/ identitet for alle kommunens innbyggere, 

idrettsaktiviteter, kulturtilbud, næringsutvikling osv. En fjerning av bommen vil lede til en mye bedre oppbygging 

av «kommunetilhørighet» også for de innbyggerne som befinner seg på «feil side» av bommen. Det er dermed lett 

å skjønne motivasjonen fra Orkland kommune for å fremme spørsmålsstillingen i regionrådet for 

Orkdalsregionen.  
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Fastlandssambandet til Hitra og Frøya 

Tilsvarende vurdering som i Orkland ble gjort internt i regionen Snillfjord, Hitra og Frøya i forbindelse med 

bompengefinansiering av fastlandssambandet til Hitra og Frøya. Det fremkom et sterkt ønske om å fjerne de 

interne bommene på øyene hvilket etter en tid medførte at bommen mot Fjellværsøya og bommen mellom Hitra 

og Frøya ble fjernet. Dette medførte reelt sett at bompengestasjonen på Sandstad ble stående lengre enn 

nødvendig enn om de opprinnelige bomstasjoner hadde blitt stående inntil anlegget ble fullt ut nedbetalt. 

Øykommunene så allikevel den økonomiske urimeligheten ved dette ovenfor Snillfjords pendlere og kompenserte 

fullt ut de økte utgiftene for Snillfjordingene over sine kommunebudsjett. Slik sett medførte ikke forlenget 

nedbetalingstid økte utgifter for Snillfjordingene men de reduserte inntektene ble stort sett kompensert av 

øyregionens innbyggere.  

Trasevalg Rv 714 

Ved fremføring av ny Rv 714 forelå det flere forskjellige løsninger. Hitra og Frøya kommuner anbefalte 

Snillfjord kommunestyre å fatte vedtak om utbygging i tråd med den «Ytre trase» mens Snillfjord kommunestyre 

som planmyndighet, vedtok den «indre trase» med stemmegiving 8 mot 7 stemmer. Flertallet av befolkningen/ 

politikerne i/ fra området Sunde/ Hemnskjel i Snillfjord ønsket utbygging i tråd med den «Ytre trase» hvilket 

innebar at det var politikerne fra området Krokstadøra/ ytre Snillfjord som sørget for det politiske flertallet for 

den «indre trase». Dette altså i motstrid til ønskene fra den befolkningen i Snillfjord som ble mest berørt av 

trasevalget samt i motstrid med primærønsket til øykommunene Hitra og Frøya. 

Kommunestyret i Snillfjord definerte også ulike satser på bommene ved Valslag og ved Våvatnet, basert på en 

skjønnsmessig vurdering av kost/ nytte.  

 

Vurdering: 

 

Ved endring av plassering på bomstasjoner i et vedtatt bompengekonsept forutsettes det at endringene baseres på 

nye vedtak hos de berørte parter, samt at endringene skal imøtekomme Stortingets krav om at endringene ikke 

medfører inntektstap.  

Videre foreligger det en overordnet føring/ nytteprinsipp til grunn ved bompengebelastninger, dvs. et prinsipp om 

at alle som har nytte av tiltakene skal bidra med bompenger. Ny Fv-714 er et prosjekt som har store kostnader 

knyttet opp imot seg og omfatter en lang veitrase som har blitt oppgradert. Ved å operere med kun en bom på 

traseen vil en god del av den brukergruppa som reelt sett har «nytte av tiltaket» slippe deltakelse ved 

finansieringen, altså et avvik i forhold til kost/ nytteprinsippet samt de ordinære solidaritetsprinsippene.    

Eksempelvis skisserer Hitra Anleggsservice As i sitt regnestykke en årlig bompengekostnad for sin bedrift på ca. 

1,5 mill. Og dette er kun utgiftene for et firma. Ved bortfall av bommen ved Våvatnet vil dette, ut ifra Stortingets 

forutsetninger, måtte medføre økt bompenge-belastning ved bomstasjonen på Valslag. Dette må igjen ha som en 

konsekvens en betydelig økt økonomisk belastning på øvrige innbyggere, næringsliv samt kommuner i regionen. 

Dette virker som en urimelig endring ut i fra de ordinære solidaritetsprinsippene ved felles investeringer på 

veinettet.  

Dette er ikke et konsept som kommunedirektøren på Frøya kan anbefale politisk nivå å slutte seg til. Derimot er 

det en mulighet for Orkland kommune å kompensere inntektsbortfallet ved en eventuell fjerning av bommen ved 

Våvatnet, via sine ordinære driftsbudsjett. Dette, på lik linje med hva som skjedde ved fastlandsforbindelsen til 

Hitra og Frøya når de interne bommene på øyene ble fjernet. Størrelsen på et slikt inntektsbortfall er kurant å 

avdekke via de registeringer en har ved de eksisterende bommene.  

Frøya kommune registrerer henvendelsen regionrådet for Orkdalsregionen har mottatt fra Orkland kommune, 

videre vedtaket som ble fattet i Regionrådet for Orkdalsregionen 29.04.2020 i sak 08/20.  

 

Kommunedirektøren tilrår derfor at: 

 

Frøya kommune er i utgangspunktet skeptisk til initiativet som ligger nedfelt i henvendelsen. Forutsatt at dette 

ikke medfører økt bompengebelastning for Frøya kommunes befolkning, næringsliv samt kommunens egen drift, 

vil ikke Frøya kommune motsette seg at Orkland kommune for egen regning utreder endret bompengekonsept. 

Løsningen for Orkland kommune vil være å håndtere dette slik som det ble gjort ved fjerning av bommene internt 

i området Hitra/ Frøya i forbindelse med fastlandsforbindelsen. Det innebærer at Orkland kommune kompenserer 

inntektsbortfallet ved fjerning av bommen ved Våvatnet via sine budsjett. Og videre at Orkland kommune 
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kompenserer for økte utgifter for eventuelle pendlere som er bosatt i Orkland og har sitt daglige virke i 

Øyregionen.     
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218/20 Formannskapet 15.09.2020 

74/20 Kommunestyret 24.09.2020 

 

ØYREKKA FOLKEHØGSKOLE - TOMT OG REGULERINGSARBEID  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Under forutsetning av positivt vedtak i statsbudsjettet, stiller Frøya kommune tomt til rådighet 

for etablering av folkehøgskole på Mausund og tomten overføres til Øyrekka Folkehøgskole 

vederlagsfritt  

 

2. Frøya kommune avsetter midler – kr 430.550 -  for regulering og oppmåling av tomt for Øyrekka 

Folkehøgskole 

 

3. Kr 430.550 finansieres over disposisjonsfondet, konto 256080003 - Disposisjonsfond. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.09.2020 sak 218/20 

 

Vedtak: 

1. Under forutsetning av positivt vedtak i statsbudsjettet, stiller Frøya kommune tomt til rådighet 

for etablering av folkehøgskole på Mausund og tomten overføres til Øyrekka Folkehøgskole 

vederlagsfritt  

 

2. Frøya kommune avsetter midler – kr 430.550 -  for regulering og oppmåling av tomt for 

Øyrekka Folkehøgskole 

 

3. Kr 430.550 finansieres over disposisjonsfondet, konto 256080003 - Disposisjonsfond. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Under forutsetning av positivt vedtak i statsbudsjettet, stiller Frøya kommune tomt til rådighet for 

etablering av folkehøgskole på Mausund og tomten overføres til Øyrekka Folkehøgskole vederlagsfritt  

 

2. Frøya kommune avsetter midler – kr 430.550 -  for regulering og oppmåling av tomt for Øyrekka 

Folkehøgskole 

 

3. Kr 430.550 finansieres over disposisjonsfondet, konto 256080003 - Disposisjonsfond. 
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Vedlegg: 

 

• Brev til Utdanningsdirektoratet – mars 2018 – 17/811-3 

• Vedtak KST 29.03.17 – 35/17 – Støtte fra Frøya kommune - søknad til Øyrekka Folkehøgskole  

• Vedtak KST 25.02.16 – 26/16 - Finansiering av søknadsprosess 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn 

 

I januar 2015 hadde Frøya besøk av flere studentgrupper fra NTNU – EiT – Eksperter i Team. De undersøkte 

forutsetningene for flere nyetableringer i øyregionen. Mulighetene for å etablere en folkehøgskole ble vurdert 

som gode.  

 

Frøya kommune ga sjefredaktør John Arne Moen i Trønder-Avisa i oppdrag å undersøke de samfunnsmessige 

forutsetningene for å etablere en folkehøgskole i Øyrekka. Rapporten ble overlevert til kommunestyret i juni 

2015. Prosessen resulterte i et betydelig lokalt engasjement som førte til at kommunen i februar 2016 vedtok å 

videreføre prosessen.  

Det ble nedsatt ei styringsgruppe under ledelse av rådmann Svanhild Mosebakken, med medlemmer fra 

kommunen, næringslivet og Øyrådet, med formål å utarbeide en søknad om opprettelse av en folkehøgskole i 

øyrekka. Midler ble bevilget av kommunen og prosjektleder (Trøndersk Kystkompetanse AS, ved daglig leder) 

ble engasjert. 

 

Det lokale engasjementet ble konkretisert ved etableringen av Øyrekka Folkehøgskole AS (ØFH). I et folkemøte 

i september 2016 ble planene diskutert. Deltakere fra kommunen, fylkeskommunen, næringsliv og innbyggere 

kom på folkemøtet med innspill til profil, linjevalg, lokalisering, samarbeidspartnere og eierskap. Resultatet av 

møtet la grunnlaget for det videre arbeidet. 

 

Selskapet ØFH AS (org. nr. 916 996 330) ble etablert i april 2016 med den hensikt å jobbe for å etablere en 

folkehøgskole på Mausund i Frøya kommune.  

Mausund Idrettslag var initiativtaker til etableringen og eneaksjonær i selskapet fram til en emisjon i perioden 

desember 2016 til februar 2017.  

Etter emisjonen har selskapet en bredt sammensatt aksjonærgruppe blant privatpersoner, lag, organisasjoner og 

næringsliv i regionen. Mausund IL er også etter emisjonen største aksjonær. Ved godkjent søknad vil ØFH AS 

(enten alene eller sammen med investorer) ta initiativet til å etablere et eiendomsselskap. ØFH AS vil bli skolens 

driftsselskap. 

 

Søknad ble sendt inn i mars 2017 og har vært gjenstand for informasjonsmøter regionalt og nasjonalt frem til i 

2020. I juni 2020 ble ØFH innvilget 750.000 kroner i planleggingsmidler, noe som er et meget sterkt signal på at 

planen og søknaden mottas positivt av regjeringen. 

 

Tomt 

 

Tomta – del av gbnr 65/283 - som er planlagt for ØFH, ligger på Mausund og i et allerede regulert område – 

PlanID: 1620197802. Området er regulert til bolig og må omreguleres. Hjemmelshaver er Frøya kommune. 

Arealbehovet er ikke endelig bestemt, men kan oppgå til +12 daa. 
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Skisse 1: Reguleringsplan – PlanID: 1620197802 

 

 
Skisse 2: Sitplan ØFH 

 

 

Kostnader for regulering av området 

 

INTERNE TJENESTER         

Aktivitet Timer Timesats   Merknader 

Forbredelse og prosjektoppstart 16       

Møte oppstart av prosjekt 6       

Befaring inkl reisetid 24       

Folkemøte, Mausund 24       

Varsel om oppstart 8       

Planbeskrivelse 40   

  
ROS-analyse gjøres ved 

innkjøpte tjenester 

Plankart 30       
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Planbestemmelser 15       

Behandling av merknader 15       

Saksbehandling (høring og offentlig ettersyn 

og sluttbehandling) 30   

  Skrive saksfremlegg, 

forberedelse politisk 

behandling osv. 

Diverse oppgaver 15 1.000     

SUM INTERNE OPPGAVER 223 223.000     

          

          

EKSTERNE TJENESTER         

Aktivitet   Pris   Merknader 

ROS-analyse   20.000     

Illustrasjonsplan   40.000     

VA-plan   20.000     

Terrengprofiler   15.000     

Illustrasjonsbilder med vurdering av 

fjærn/nærvirkning   20.000 

  

  

Annonser i avis   36.000 
  

  

SUM EKSTERNE TJENESTER   151.000     

          

          

TOTAL RAMME REGULERING 

PLANAVDELINGEN*   374.000 

  

Eks. mva 

 

*Anslagsvis totalkostnad for regulering. Saksbehandlingsgebyr som til vanlig ville kommet i tillegg er inkludert i 

denne rammen.  

 
Fradeling og oppmåling 

 

Kostnader for fradeling og oppmåling beløper seg til: 

 

Aktivitet Kostnad 

Saksbehandlingsbebyr 4.000 

Fradeling 50.000 

Tinglysing 1.150 

Dokumentavgift 1.400 

Total 56.550 

 

Finansiering 

 

Den totale kostnaden for reguleringsarbeid og oppmåling beløper seg til 430.550 kr. 

 

Aktivitet Kostnad 

Regulering 374 000 

Fradeling og oppmåling 56 550 

Total 430 550 
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Vurdering: 

 

Kommunedirektøren påpeker at kommunen har vært aktiv i prosessen med å etablere en folkehøgskole på 

Mausund, en prosess som startet tilbake i 2015. Kommunedirektøren mener at det er av stor viktighet at Frøya 

kommune fortsatt støtter søknaden og at vi stiller tomt til rådighet. Tomta må omreguleres og fradeles. Etablering 

av ØFH vil ha store ringvirkninger for hele kommunen om den blir etablert, og er helt i tråd med det politiske 

ønsket om økt aktivitet i øyrekka. 

Kommunedirektøren innstiller på at Frøya kommune innvilger midler for regulering og oppmåling av tomt for 

ØFH og at tomta overføres til ØFH vederlagsfritt.  

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kommunedirektøren tilrår å dekke dette via disposisjonsfondet, konto 256080003 Disposisjonsfond. Saldo pr i 

dag er på 53.983.310 kr. Saldo etter finansiering er på 53.552.760 kr. 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 53.552.760 
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TRONDHEIM HAVN - ETABLERING AV EIENDOMSSELSKAP  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret gir sin tilslutning til den beskrevne modellen for organisering av havnevirksomheten og 
byutviklingsvirksomheten i havneområdene, og anbefaler Frøya kommunes representanter å stemme for 
dette i Representantskapet i Trondheim Havn IKS den 2. oktober 2020. 

 

Vedlegg: 

 

• Utkast – Redegjørelse for utvikling av Nyhavna og Vestre Kanalhavn 

• Utkast Rammeavtale 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Representantskapet i Trondheim Havn IKS ga i sitt møte den 31. august 2020 tilslutning til styret i Trondheim 
Havn IKS sitt vedtak om videre behandling av fisjonsprosessen hvor respektive eiendommer og areal på 
Nyhavna og Vestre Kanalhavn fisjoneres ut fra Trondheim Havn IKS og inn i et nyopprettet eiendomsselskap. 

Med denne saken oppfordrer kommunedirektøren fkommunestyret til å gi sin tilslutning til den beskrevne 
modellen for organisering av havnevirksomheten og byutviklings-virksomheten i havneområdene, og anbefaler 
Frøya kommunes representanter å stemme for dette i Representantskapet i Trondheim Havn IKS den 2. oktober 
2020. 

Dersom representantskapet fatter et enstemmig vedtak om å realisere den organisering av arbeidet som 
foreslås, vil saken bli behandlet i samtlige eierkommunenes kommunestyrer, der det kreves likelydende positive 
vedtak i kommunestyrene for at de foreslåtte endringer skal kunne gjennomføres.  
 

 

Bakgrunn og fakta 

 
Kommundelplan for Nyhavna-området ble vedtatt av Bystyret i Trondheim 28. april 2016 og 
kommunedelplanen legger føringer for videre fremtidig arealbruk og planlegging av bydelen, og hvilket areal 
som skal benyttes til videre havnevirksomhet på Nyhavna. I tillegg til eiendommer avsatt til byutviklingsformål i 
kommuneplanen omhandler denne saken også eiendommer på Vestre kanalhavn som i dag eies av Trondheim 
Havn IKS (TH) og som inngår i den delen av Trondheim Havns eiendommer i Trondheim som foreslås benyttet til 
byutviklingsformål.  

TH har i samråd med Trondheim kommune utarbeidet en plan for å overdra aktuelle eiendommer til et nytt 
selskap som skal eies av Trondheim kommune og TH med en eierandel på 67 prosent til Trondheim kommune 
og 33 prosent til TH. Prosessen gjennomføres i tråd med tidligere vedtak i havneselskapets representantskap 
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innenfor den såkalte Hjort Model 3, samt innenfor rammene av havne- og farvannslovens regler om utdeling fra 
selskapet til eierne, og ivaretar skatte- og avgiftsmessige hensyn. Prosessen må gjennomføres slik at både den 
framtidige havnevirksomheten, eiernes interesser, og hensynet til en hensiktsmessig byutvikling ivaretas.  

Havnedirektøren og kommunedirektøren i Trondheim har utarbeidet en redegjørelse som fulgte saken da 
representantskapet i TH ga sin enstemmige tilslutning til å gå videre i prosessen i møte den 31.8.20. 
Redegjørelsen følger som vedlegg til denne saken. I denne redegjøres det for de ulike faglige vurderingene som 
er gjort frem mot den foreslåtte løsningen. Dette innebærer vurdering av hvordan kravene i ny havne- og 
farvannslov skal ivaretas, herunder hvordan sikre kapital for havneselskapet, skattemessige og avgiftsmessige 
konsekvenser, selskapsrettslige vurderinger, forretningsplan, risikoanalyse, det økonomiske 
utvklingspotensialet og endelig den foreslåtte modellen og avtaleverket som skal sikre alle disse hensynene.  

Omorganiseringen innebærer en rekke skatte- og avgiftsmessige problemstillinger. I den forbindelse ble det i 
2019 sendt inn en forespørsel om bindende forhåndsuttalelse (BFU) til skattemyndighetene. Siden da har 
faktum i saken endret seg noe og det er derfor satt i gang et arbeid med å sende inn forespørsel om en ny BFU. 
Det legges til grunn at utfallet av BFU ikke vil medføre skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av betydning. 

Representantskapet i Trondheim Havn IKS sluttet seg enstemmig til følgende innstilling fra havnestyret i sitt 
møte 31.8.2020: 

« På bakgrunn av den enighet som er oppnådd mellom administrasjonen i Trondheim kommune og 
Trondheim Havn IKS, vil styret anbefale, og be om tilslutning fra representantskapet om at flg. legges 
til grunn for den videre behandling av saken, som forutsettes ferdigstilt til et ekstraordinært 
representantskapsmøte primo oktober:  
a) Det etableres et eiendomsselskap (AS) der Trondheim kommune har en eierandel på 67 %. 
Trondheim Havn IKS eier 33 %.  
b) Fremtidige utbytter fra eiendomsselskapet skjevfordeles ift partenes eierandeler i selskapet. Det 
baseres på en 50/50 % fordeling og avtales gjennom aksjeeieravtale og etablering av to aksjeklasser i 
eiendomsselskapet.  
 
c) Det inngås avtale mellom TH IKS og Eiendomsselskapet som sikrer og regulerer inntekter for 
havneselskapet og forvaltning av de overdratte eiendommer frem til salg/utvikling og på en måte som 
ikke svekker havnens økonomi.  
 
d) Trondheim Maritime Senter (TMS) med tilliggende arealer og havnas egne verksteder blir behandlet 
som følger og iht vedlagte skisse. Skissen er foreløpig kun for illustrasjonsformål og hvor de detaljerte 
grenseoppgavene vil bli foretatt og fastlagt frem mot Representantskapets planlagte møte i oktober.  
 
Arealene øst for TMS-bygningen betegnes TMS Øst 1 og TMS Øst 2, og skal ikke omfattes av fisjonen. 
TMS Øst 1 skal benyttes til THs virksomhet. TH erkjenner antikvariske hensyn som må tas når det 
gjelder egen bygningsmasse og arealbruk, og vil søke å ivareta publikums behov for tilkomst/passering 
på sjøsiden. Virksomheten må også være forenelig med fremtidig boligutvikling på nærliggende 
områder. Trondheim kommune har opsjon til å kreve TMS Øst 2 utfisjonert etter 15 år for bruk til 
idrettsformål. Dersom TMS Øst 2 utfisjoneres skal det hensynta en parkeringsløsning som ivaretar 
dagens parkeringskapasitet for Trondheim Maritime Senter AS og Trondheim Havn.  
 
Det er enighet om at arealene vest for TMS-bygget, som er markert på vedlagte illustrasjon som Dora, 
fisjoneres ut og overdras til Eiendomsselskapet. Arealene skal disponeres / forvaltes av Trondheim 
Havn frem til det tidspunkt Trondheim kommune ved bystyret vedtar at arealet skal tas i bruk til 
byutviklings/kulturformål. Ved bruk til kultur/konserthusformål skal arealene erverves av Trondheim 
kommune til markedspris. Dersom kommunen i fremtiden heller ønsker at Dora II inkl dokken skal 
inngå i den maritime klyngen på TMS-området, skal nevnte arealer tilbakeføres kostnadsfritt til TH, 
som vil stå for drift og utvikling av eiendommene slik det gjøres i dag.  
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Eiendommen TMS-bygget ligger på er ikke en del av fisjonen. Denne eies av Trondheim Maritime 
Senter AS og ikke Trondheim Havn. Bestemmelser om alle forhold under d) tas inn i aksjeeieravtalen.  
 
e) Forholdet mellom Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune skal reguleres i en aksjeeieravtale. 
Utkast til slik avtale er utarbeidet, og skal bearbeides slik at den endelig foreligger til 
representantskapets møte i oktober.  
 
f) For å regulere forpliktelsene eierkommunene imellom anbefales inngåelse av en rammeavtale. Også 
denne kan være gjenstand for bearbeiding frem mot representantskapets møte. 
 
g) Alle øvrige avtaler som forutsettes inngått mellom partene skal være ferdigstilt til 
representantskapets behandling i oktober.  
 
h) Styret vil fremme et komplett forslag til vedtak og tilhørende avtaler til representantskapets møte 
primo oktober 2020.» 

Gjennomføring av prosessen etter dette vedtaket forutsetter videre arbeid med detaljerte avtaler og formelle 
dokumenter før endelige og bindende vedtak kan fattes av hhv representantskapet i TH og i eierkommunenes 
kommunestyrer.  

I dette arbeidet blir det, blant annet ved rådgiving fra Advokatfirmaet Hjort, utarbeidet forslag til rammeavtale 
mellom eierkommunene som eier Trondheim Havn IKS, aksjeeieravtale mellom Trondheim Havn IKS og 
Trondheim kommune, samt avtale mellom Trondheim Havn IKS og Eiendomsselskapet som sikrer og regulerer 
inntekter for havneselskapet og forvaltning av de overdratte eiendommer frem til omdisponering til 
byutviklingsformål. 

Dette avtaleverket skal sikre forutsigbarhet for Trondheim Havn IKS og eierkommunene. Dette med tanke på 
videre havnevirksomhet for Trondheim Havn IKS og med tanke på å sikre gjennomføring av den planlagte 
byutviklingsprosessen. Alle avtaledokumenter skal følge saken når representantskapet behandler saken i 
oktober. Avtaledokumentene er per dags dato ikke endelig klare og derfor vedlegges kun redegjørelsen og 
utkast til rammeavtale mellom eierkommunene i denne saken.  

 

Konsekvenser for klima og det ytre miljø 

Kommunedelplanen for Nyhavna skal tilrettelegge for en bystruktur med bymessig bebyggelse og variert 
arealbruk, et finmasket sykkel- og fotgjengervennlig gatenett, miljøvennlige transportløsninger og en 
sammenhengende grønnstruktur med gode oppholdsarealer. Dette er ytterligere skjerpet med en politisk 
presisering i Bystyret 21. november 2019 der det ble vedtatt at Nyhavna skal etableres som et 
nullutslippsområde. Det er også mål om at Nyhavna skal være et bilfritt område (budsjettvedtak Trondheim 
bystyre januar 2018). Omstruktureringsprosessen av eiendommene og areal på Nyhavna og Vestre Kanalhavn 
vil være en forutsetning for å kunne starte byutviklingsprosessen og derved for å kunne nå de nevnte klima- og 
miljømålene for området. 

 

Konsekvenser for verdiskaping og næringsutvikling (gjelder saker der dette er relevant) 

En god byutvikling på Nyhavna og Vestre kanalhavn vil i seg selv bidra til verdiskaping og næringsutvikling. Deler 
av områdene vil også etterhvert bli regulert til næringsformål.  

En god verdiutvikling av de utfisjonerte eiendommene vil også gjøre det mulig å utbetale utbytte til Trondheim 
Havn IKS og derved muliggjøre investeringer i havneanlegg både i Trondheim og i de øvrige eierkommunene. 
Dette vil stimulere næringsutviklingen i kommunene. 
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Økonomiske konsekvenser 

Den foreslåtte modellen er utarbeidet basert på prinsippet om likedeling av utbytte, og balanserer kommunens 
og havneselskapets behov for finansiering av hhv havneinvesteringer og finansiering av infrastrukturtiltak som 
ihht plan og bygningsloven ikke kan pålegges eiendomsselskap eller utbyggere. 

 

Vurdering: 

Kommunedirektøren mener det er utarbeidet et helhetlig forslag til løsning, som er vurdert å imøtekomme 
fremtidig sikring av kapital til drift, vedlikehold og investeringer for Trondheim Havn IKS. Vurderingen er derfor 
at den foreslåtte løsningen ivaretar alle parters interesser på en balansert måte. Videre legger den til rette for 
et godt partnerskap i den langsiktige utviklingsprosessen.  

Kommunedirektøren anbefaler derfor at Kommunestyret gir sin tilslutning til den beskrevne modellen for 
organisering av havnevirksomheten og byutviklingsvirksomheten i havneområdene, og anbefaler at Frøya 
kommunes representanter stemmer for dette i Representantskapet i Trondheim Havn IKS den 2. oktober 2020. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

24.09.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1333 

Sak nr: 

76/20 

Saksbehandler: 

Jayden Khaled Omar 

Arkivkode: 

Q07 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

209/20 Formannskapet 01.09.2020 

76/20 Kommunestyret 24.09.2020 

 

REHABILITERING RABBAFELTET VA  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Formannskapet omdisponer kr 7.800.000,- inkl mva til prosjekt 556014 Rehabilitering av vann- 

og avløpsledninger samt overvannskummer og etablering og utskifting av veglys i Rabbafeltet.  

 

2. Tiltaket finansieres som følgende:  

- 2.000.000 tas fra P 556001 løpende investeringer vann 

- 1.500.000 tas fra P 557001 løpende investeringer avløp 

-    800.000 tas fra P 556010 utskifting vannkummer- 2.000.000 tas fra P 551377 opprydding 

kommunale avløp 

–1.500.000 tas fra P 551545 boliger til personer med aktiv rusavhengighet 

     3. Kommunedirektøren fremmer på et senere tidspunkt ved aktualisering av boliger til personer 

med aktiv rusavhengighet, tilbakeføring av midler fra P 551545 med  

kr. 1.500.000.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 01.09.2020 sak 209/20 

 

Vedtak: 

 

      1.Formannskapet omdisponer kr 7.800.000,- inkl mva til prosjekt 556014 Rehabilitering av vann- og  

         avløpsledninger samt overvannskummer og etablering og utskifting av veglys i Rabbafeltet.  

 

2. finansieres som følgende:  

- 2.000.000 tas fra P 556001 løpende investeringer vann 

- 1.500.000 tas fra P 557001 løpende investeringer avløp 

-    800.000 tas fra P 556010 utskifting vannkummer- 2.000.000 tas fra P 551377 opprydding 

kommunale avløp 

–1.500.000 tas fra P 551545 boliger til personer med aktiv rusavhengighet 

3. Kommunedirektøren fremmer på et senere tidspunkt ved aktualisering av boliger til personer med aktiv 

rusavhengighet, tilbakeføring av midler fra P 551545 med  

kr. 1.500.000.  

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 01.09.20: 

 

Følgende endring i vedtak ble vedtatt i pkt. 2 og 3: 

 

1. Tiltaket finansieres som følgende:  

- 2.000.000 tas fra P 556001 løpende investeringer vann 

- 1.500.000 tas fra P 557001 løpende investeringer avløp 
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-    800.000 tas fra P 556010 utskifting vannkummer 

- 2.000.000 tas fra P 551377 opprydding kommunale avløp 

–1.500.000 tas fra P 551545 boliger til (fra personell til) personer med aktiv rusavhengighet 

 

2. Kommunedirektøren fremmer på et senere tidspunkt ved aktualisering av boliger til (fra personell til) 

personer med aktiv rusavhengighet, tilbakeføring av midler fra P 551545 med  

kr. 1.500.000. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet omdisponer kr 7.800.000,- inkl mva til prosjekt 556014 Rehabilitering av 

vann- og avløpsledninger samt overvannskummer og etablering og utskifting av veglys i 

Rabbafeltet.  

 

2. Tiltaket finansieres som følgende:  

- 2.000.000 tas fra P 556001 løpende investeringer vann 

- 1.500.000 tas fra P 557001 løpende investeringer avløp 

-    800.000 tas  fra P 556010 utskifting vannkummer 

- 2.000.000 tas fra P 551377 opprydding kommunale avløp 

–1.500.000 tas fra P 551545 boliger til personell med aktiv rusavhengighet 

3. Kommunedirektøren fremmer på et senere tidspunkt ved aktualisering av boliger til personell med aktiv 

rusavhengighet, tilbakeføring av midler fra P 551545 med  

kr. 1.500.000.  

 

 

Vedlegg: 

 

1. Foreløpig plan- og profiltegning 

 

Saksopplysninger:   

Rehabilitering VA Rabbafeltet 
 

Bakgrunnen for behov av rehabilitering av vann- og avløpsledninger samt overvannskummer i Rabbafeltet er 

grunnet av lekkasjer over tid. Dette er et kommunalt boligfelt som ble opprettet ca. 1978. Infrastrukturen er fra 

samme periode.  

I utgangspunktet skulle prosjektet dekkes av løpende investeringer på vann og avløp. Prosjektkostnadene skulle 

fordeles på postene vann og avløp. Prosjektutvikling Midt-Norge ble engasjert til å prosjektere va-traseen. Vi 

innså etter hvert at prosjektets omfang var større enn først antatt. Dette begrunnes med dårlig tilstand og oversikt 

av VA-anlegget.  

Med bakgrunn i begrenset plass er VA-grøften lagt smal. Dette har ført til at ledningsanlegget ligger for tett inntil 

hverandre, noe som fører til at skjøten på ledningene gnager på ledningen over og under. Dette har ført til skade 

på store deler av ledningsnettet. Videre er vannledningen av typen tynnvegget PVC (lav trykk-klasse). Til 

sammen har dette ført til skader på vannledningen og mange vannlekkasjer. 
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Alle avløpskummer på strekket har åpen bunn. Dette gjør at overvann renner inn i spillvannsnettet. Videre er det 

registrert begroing og røtter i avløpsanlegget. Til sammen har dette ført til tilstopping av ledningsnettet og videre 

til lekkasje i kjellere til privatpersoner i boligområdet. Dette har skjedd ved flere anledninger, bare i 2020 er det 

registret tre nye vannlekkasjer samt en oversvømmelse i kjeller.  

Vi er nå i en situasjon der kommunen har utdelt en pumpe til privatperson som brukes til å forhindre lekkasje i 

kjeller ved nedbørsperioder. Ved befaring i området var det flere beboere som meddelte at de holdt seg hjemme 

ved en nedbørsperiode på grunn av frykt for lekkasje. Tilstanden til VA-anlegget på Rabbener svært kritisk og 

må utbedres snarest. Det kan også tilføyes at forsikringsselskapet kan avkorte eller frafalle forsikringsoppgjør 

ved gjentatte skader hvis eier av anlegget (Frøya Kommune) ikke foretar utbedringer. 

Videre har vi registrert at veglys er fra samme tidsperiode og går i samme ledningstrase. Det vil være 

hensiktsmessig å oppgradere disse da vi må demontere lysmastene ved utbedring av VA-anlegget.  

I boligområdet ligger Rabben barnehage og på vinterstiden er boligfeltet helt mørklagt. Frøya kommune jobber 

som trafikksikkerkommune og bør derfor sette opp nye veglys samtidig som det graves grøft.  Idet lysmaster ikke 

kan dekkes inn fra prosjekter innen selvkostområdet på VAR foreslår kommunedirektøren at det omdisponeres 

midler fra P 551545 «Boliger til personell med aktiv rusavhengighet» idet dette prosjektet er satt på vent inntil 

videre med bakgrunn i utredning for eventuell sammenslåing av tjenesten med Hitra kommune. 

Tilbakeføring av midlene på  kr 1.500.000 må fremmes i sak der bygging av ovennevnte boliger vil bli satt på 

dagsorden. 

I tillegg til direkte kostnader med entreprenør og lysmaster settes det av kr 37.625 for inndekning av 

prosjektledelse. 

 

Vurdering: 

 

Rabbafeltets tilstand på VA-anlegget er kritisk og må utbedres i år. Det er i dag kun fire lysmaster på feltet. 

Oppgradering av veglys på strekket er strengt tatt ikke nødvendig, men kommunens syn på trafikksikkerhet er 

viktig og vi anbefaler derfor at veglysanleget oppgraderes nå idet riggkostnader m.m. skjer nå og vil være en 

besparelse ved behov for utskifting i framtiden.  Lysanlegget er 35 år og anses å ha hatt sin levetid.  Ved erverv 

av nye lyspunkter vil det i langsiktig øyemed være en besparelse på strømkostnader idet det på nyanlegg benyttes 

LED-belysning. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Frøya har good infrastruktur og kommunikasjon: 

- Satse på trafikksikre veier, med særlig fokus på utbygging av gang- og sykkelveier 

- Være en pådriver for et godt og tilpasset kollektivtilbud på lands og til vanns 

- Arbeide for å ha god tilgjengelighet, og hastighet, på bredbånd og mobil 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Saldo før omdisponering av midler: 

 

- 557001 Løpende investeringer avløp kr 3.573.384  

- 556001 Løpende investeringer vann kr 2.447.537 

- 556010 Utskifting vannkummer kr 1.600.000 

- 551377 Opprydding kom.avløp kr 6.489.054 
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- 551545 Boliger til personell med aktiv rusavhengighet kr. 5.000.000 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

 
 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

- 557001 Løpende investeringer avløp     kr 1.573.384  

- 556001 Løpende investeringer vann      kr    944.537 

- 556010 Utskifting vannkummer     kr    800.000 

- 551377 Opprydding kom.avløp     kr 4.489.054 

- 551545 Boliger til personell med aktiv rusavhengighet  kr. 3.500.000 

 

 



Saknr: 77/20 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

24.09.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1996 

Sak nr: 

77/20 

Saksbehandler: 

Helene Hvidsten 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

225/20 Formannskapet 15.09.2020 

77/20 Kommunestyret 24.09.2020 

 

BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET 2021  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

      Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2021 med en ramme på  

      kr 1 206 200.  
 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.09.2020 sak 225/20 

 

Vedtak: 

      Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2021 med en ramme på  

      kr 1 206 200.  
 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2021 med en ramme på  

kr 1 206 200.  
 

Vedlegg: 

 

Vedtaksbrev 

Budsjett for kontrollarbeidet 2021 

 

 

Saksopplysninger:   

 
Kontrollutvalget i Frøya kommune behandlet i sitt møte 2. september sak 23/20, budsjett for 

kontrollutvalget.  

Det er gjort følgende vedtak i saken:  

 

Kontrollutvalget slutter seg til budsjett for kontrollarbeidet i 2021, og legger saken frem for 

kommunestyret med denne innstillingen:  

Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2021 med en ramme på kr 1 206 200.  
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

24.09.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1001 

Sak nr: 

78/20 

Saksbehandler: 

Ann Magritt Glørstad 

Arkivkode: 

202 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

169/20 Formannskapet 09.06.2020 

180/20 Formannskapet 16.06.2020 

41/20 Kommunestyret 18.06.2020  

208/20 Formannskapet 01.09.2020 

78/20 Kommunestyret 24.09.2020 

 

OMBYGGING AV DET GAMLE HELSESENTERET - FULLFINANSIERING  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

 

1. Kommunestyret setter investeringsrammen for «prosjekt 550005 Gamle legekontor», til en 

totalkostnad på kr 22.000.000,- inkl mva, for oppussing og ombygging av bygget, som vist i 

alternativ 1 i saksutredingen. 

 

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

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

kommunestyresalen. 

 

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

 

4. Formannskapet gir kommunedirektøren fullmakt til å legge ut konkurransegrunnlag etter i 

Doffin etter formannskapets vedtak, da med forbehold om kommunestyrets vedtak om 

fullfinansiering. 

 

5. Kommunestyret vedtar følgende finansiering: 

 

Tidligere bevilget midler  kr. 12.871.298,- inkl. mva 

Tidligere vedtatt i budsjett og 

økonomiplan 2021 

Kr.  3.500.000    inkl. mva 

Tilleggsfinansiering 2021 kr.   5.628.702,-   inkl. mva 

Total finansiering  Kr. 22.000.000   inkl. mva 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 01.09.2020 sak 208/20 

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret setter investeringsrammen for «prosjekt 550005 Gamle legekontor», til en totalkostnad 

på kr 22.000.000,- inkl mva, for oppussing og ombygging av bygget, som vist i alternativ 1 i 

saksutredingen. 

 

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

solcellepaneler og toaletter i kjeller på gamle helsehuset samt toaletter i kjeller v/ kommunestyresalen. 
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3. Nødvendig tilleggsfinansiering på kr 5.628.702,- inkl mva legges inn i investeringene for 2021.  

 

4. Formannskapet gir kommunedirektøren fullmakt til å legge ut konkurransegrunnlag etter i Doffin etter 

formannskapets vedtak, da med forbehold om kommunestyrets vedtak om fullfinansiering. 

 

5. Kommunestyret vedtar følgende finansiering: 

 

Tidligere bevilget midler  kr. 12.871.298,- inkl. mva 

Tidligere vedtatt i budsjett og 

økonomiplan 2021 

Kr.  3.500.000    inkl. mva 

Tilleggsfinansiering 2021 kr.   5.628.702,-   inkl. mva 

Total finansiering  Kr. 22.000.000   inkl. mva 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.06.2020 sak 41/20 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.06.2020 sak 180/20 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 16.06.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2020 sak 169/20 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte 16.06.20. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 09.06.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ordfører: 

 

Saken utsettes til neste møte 16.06.20. 

 

Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret setter investeringsrammen for «prosjekt 550005 Gamle legekontor», til en totalkostnad 

på kr 22.000.000,- inkl mva, for oppussing og ombygging av bygget, som vist i alternativ 1 i 

saksutredingen. 

 

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

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

 

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

 

4. Formannskapet gir kommunedirektøren fullmakt til å legge ut konkurransegrunnlag etter i Doffin etter 

formannskapets vedtak, da med forbehold om kommunestyrets vedtak om fullfinansiering. 

 

5. Kommunestyret vedtar følgende finansiering: 

 

Tidligere bevilget midler  kr. 12.871.298,- inkl. mva 

Tidligere vedtatt i budsjett og 

økonomiplan 2021 

Kr.  3.500.000    inkl. mva 

Tilleggsfinansiering 2021 kr.   5.628.702,-   inkl. mva 

Total finansiering  Kr. 22.000.000   inkl. mva 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Plantegning Uteareal. 

2. Plantegning Kjeller Bo,-aktivitet og miljøtjenesten (BAM). 

3. Plantegning 1. etg BAM. 

4.   Plantegning blokk C  

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

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

  

 

Saksopplysninger:   

 

BAM= bo,- aktivitet og miljøtjenesten  

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

Dette innebærer: 

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

- Ombygging innvendig for å tillrettelegge brukergruppen til BAM. 

- Nytt kantinekjøkken og kantine for herredshuset, samt besøkende.  

- Nytt kontorlandskap for ansatte i virksomheten BAM. 

- Utenomhus område.  

- Ny hovedinngang for kantine og uteservering.  
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- Oppgradering av toaletter i kjelleren på det gamle helsehuset, inkludert dusjmuligheter for ansatte på 

herredshuset. 

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

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

- Ny brann og rømmningsplan for det gamle helsehuset. 

- Oppgradering av heissjakt og heis. 

 

Foreløpige utkast foreligger som vedlegg.  

 

Vurdering: 

 

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

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

siste 2-3 år. 

 

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

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

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

 

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

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

energibesparelse blir vektlagt, hvis dette blir valgt.  

 

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

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

Det er i tillegg planlagt i budsjett og økonomiplanen for 2020 – 2023 å bevilge kr. 3.500.000,- inkl MVA i 2021.  

 

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

 

 

Alternativ 1: 

  

Prosjekteringskostnader     kr.      428.750,- Inkl. MVA. 

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

Byggekostnader     kr. 18.800.000,- Inkl. MVA. 

Sum       kr. 19.378.750,- Inkl. MVA. 

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

Total kostnad      kr. 21.878.750,- Inkl. MVA. 

Avrundes til      kr. 22.000.000,- inkl mva.   

 

Med dette utgangspunkt får man følgende finansieringsplan: 

 

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

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

Tilleggsfinansiering     kr.    5.628.702,- Inkl. MVA. 

Total finansiering      kr.  22.000.000,- Inkl. MVA. 

 

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

 

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

kan medføre en besparelse i leiekostnader for kommunen.  
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Det må også nevnes at dette kan innebære ett tilskudd fra Enova, hvis tiltakene for ombygingen ansees 

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

Eventuell tilskudd fra Enova vil redusere låneopptaket for 2021. 

 

 

 

 

Alternativ 2: 

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

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

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

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

kostnad. Begge deler kan forsvares. 

- Etterisolering av betongdekke mellom 1. etg og loft  

- Solceller vurderes hvis det er midler til dette.  

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

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

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

 

 

Kostnadsoversikt for å synliggjøre kostnadene for alternativ 2: 

 

Prosjekteringskostnader     kr.     428.750,- Inkl. MVA. 

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

Byggekostnader     kr. 17.300.000,- Inkl. MVA. 

Sum       kr. 17.878.750,- Inkl. MVA. 

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

Total kostnad      kr. 19.878.750,- Inkl. MVA. 

Avrundes til      kr. 20.000.000,- inkl mva.   

 

Med dette utgangspunkt får man følgende finansieringsplan: 

 

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

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

Tilleggsfinansiering     kr.   3.628.702,- Inkl. MVA. 

Total finansiering      kr. 20.000.000,- Inkl. MVA. 

 

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

 

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

dagens lokasjoner kan medføre en besparelse i leiekostnader for kommunen.  

 

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

 

Saken er fremlagt formannskapet til behandling første gang 09.06.20, sak 169/20, men ble utsatt til 

Formannskapets møte den 16.06.20, sak 180/20 og hvor saken på nytt ble utsatt med bakgrunn i forslag om å 

utrede muligheten for å flytte BAM til dagens økonomiavdeling (C-fløya) og etablere kantine der og flytte 

økonomiavdelingen inn i de gamle legekontorene. 

 

Saken er videre behandlet i kommunestyret den 18.06.20., sak 41/20  og hvor saken ble utsatt med bakgrunn i 

utredning i henhold til ovennevnte innspill i F-sak 180/20. 

 

Vår samarbeidspartner Sørli arkitekter fikk da et nytt mandat med å utrede og kostnadsberegne innspill i F-sak 

180/20 og som følger: 



Saknr: 78/20 

 

Alternativ 3: 

 

- C-blokka bygges om til kantine 

- Dagens kontorlokaler i C-blokka flyttes til de gamle legekontorene. 

- Ekstra solcelle paneler på c-blokka. 

 

Kommunen har mottatt nye tegninger samt kostnadsberegning for ovennevnte forslag og hvor alternativ 3 har 

følgende kostnader og kapitalbehov: 

 

Alternativ 3: 

  

- Prosjekteringskostnader     kr.      528.750,- Inkl. MVA. 

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

- Byggekostnader     kr. 25.000.000,- Inkl. MVA. 

- Sum       kr. 25.678.750,- Inkl. MVA. 

- Reserver (15%)     kr.   3.000.000,- Inkl. MVA. 

- Total kostnad      kr. 28.678.750,- Inkl. MVA. 

- Avrundes til      kr. 29.000.000,- inkl mva.   

 

- Med dette utgangspunkt får man følgende finansieringsplan: 

 

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

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

- Tilleggsfinansiering     kr.    12.628.702,- Inkl. MVA. 

- Total finansiering      kr.  29.000.000,- Inkl. MVA. 

 

Ut ifra dette er det derfor behov for å tilleggsfinansiere kr. 12.628.702,- Inkl. MVA. 

 

Som alternativ 1 og 2, vil beløpet over tid finansieres ifra bedre utnyttelse av kommunens eget areal. Utflytting 

fra dagens lokasjoner vil medføre en besparelse i leiekostnader for kommunen.  

 

Det er viktig i dette alternativet å bemerke at C-blokk ikke kan benyttes som et tilbud til brukere for BAM, da det 

ikke oppfyller vilkårene for forsvarlig og forutsatt drift for brukerne. Lokalene trenger omfattende ombygging i 

grunnflate for å oppfylle de krav som er satt for å kunne tilrettelegge dette tilbudet for de enkelte brukere. 

Tilbudet som de i dag har på Kysthaven må da enten bestå, eller legges helt ned.  

 

Hvis dagtilbud for brukere innenfor BAM ikke skal ha kantinedrift, vil lokalene i blokk C være tilstrekkelig i 

størrelse for ordinær kantinedrift som ikke trenger utvidet areal for arbeidsstasjoner der det blir hensyntatt den 

enkeltes behov for skjerming og arealbehov. 

Drift av kantine må da utøves av andre aktører (internt/eksternt) og BAM må da finne annen type aktivitet for 

sine brukere. 

 

Det kan i denne forbindelse vises til uttalelse fra virksomhetsleder Berit Gulbrandsen som er medlem i 

prosjektgruppa og har følgende innspill til forslaget: 

 

Bakgrunnen for at økonomibygget er uegnet slik det fremstår er at virksomheten har behov nok areal for å 
tilrettelegge arbeidsplassen for at mennesker med særskilte behov skal kunne jobbe der. Virksomheten driver i 
dag Cafe Kysthaven, en dag/aktivitetplass med tilrettelagte arbeidsoppgaver for 5-6 personer. Cafeen i dag 
innehar mangler på den fysisk tilretteleggingen av arbeidsplassen som vi ønsker nå blir tatt inn i det nye 
ombyggingen som skal skje. Dette er blant annet flere arbeidsstasjoner på kjøkkenet og skjerming for 
støy/inntrykk. Følgende funksjonsbeskrivelse er levert inn til prosjektet; 
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Funksjonsbeskrivelse Kantine 
Kantinen organiseres som en tilrettelagt arbeidsplass for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
(fysisk, psykisk og /eller sosialt) 
 

-          Arbeidsplass til maks 6 - 8  personer pr dag. 

-          Lage/ produsere, selge og servere enkle kalde og varme lunsjretter og forskjellige drikker. 

-          Det er behov for følgende tilpasninger av rom/arbeidsstasjoner i Kantinen; 

o   Kjøkken med flere arbeidsstasjoner, viktig at det er god plass for å stå to sammen på 

arbeidsstasjonene (den ansatte og medhjelperen) 

o   Behov for en arbeidsstasjon som er skjermet (for støy og inntrykk) fra 

hovedrommet/kjøkkenet med dør/vindu. 

o   Behov for en arbeidsbenk uten underskap, tilrettelegg en arbeidsplass for 

rullestolbruker. 

o   Kontoret bør ha vindu ut til kjøkkenet, viktig å ha mulighet til å ha tilsyn/ kontakt med 

arbeidsgruppen. 

-          Åpningstid for publikum 11.00 – 14.00 

-          Arbeidstid for den ansatte som er driftsansvarlig er 08.00 – 15.00. 

-          Arbeidstid for de som har en tilrettelagt arbeidsplass er forskjellig, maks 5 timer pr dag. 

-          Kantinen har funksjon som en spiseplass for ansatte på Herredhuset. 

-          Kantinen er åpen for publikum som besøker kommunehuset. 

   
Med tanke på bakgrunnen for dette prosjektet anses det ikke formålstjenlig å flytte BAM’s virksomhet til C-

blokka med bakgrunn i forannevnte uttalelse.   

 

Kommunedirektøren mener en slik omrokkering i prosjektet vil eliminere et godt tilbud for brukere med serskilte 

behov i kommunen. Ved alternativ 3 vil Kommunedirektøren tilføye at en tilleggskostnad på ca 7 millioner ikke 

tilrådes med tanke på det antall personer som skal benytte seg av tilbudet kontra investeringsbehovet. 

 

Det kan tilføyes at det ved etablering av solcellepanel vil dette tiltaket også sannsynligvis utløse tilskudd fra 

Enova, hvis tiltakene for ombygingen ansees livskraftige. Dette vil i såfall komme som et tilskudd og ansees som 

en ren bonus for kommunen. Et eventuell tilskudd fra Enova vil bidra til redusert låneopptak for prosjektet. 

 

Tilråding 

 

Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret, ut fra de begrunnelser som gitt i saksfremlegget – vedtar å gå 

videre med alternativ 1, med en investeringsramme på kr 22.000.000,- inkl mva, for oppussing og ombygging av 

bygget. 

 

Med tanke på den tid som har gått med utredning av blokk-C alternativet og under forutsetning av at 

kommunedirektørens innstilling blir vedtatt, ber kommunedirektøren Formannskapet om tillatelse til å lyse ut 

konkurranse på ombygging jfr forslag til vedtak, umiddelbart etter vedtak, da med forbehold om fullfinansiering 

av prosjektet. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

24.09.2020 

Arkivsaksnr: 

20/2046 

Sak nr: 

79/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

79/20 Kommunestyret 24.09.2020 

 

HOVEDUTVALGSLEDERNES ORIENTERING  
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

24.09.2020 

Arkivsaksnr: 

20/2048 

Sak nr: 

80/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

80/20 Kommunestyret 24.09.2020 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

24.09.2020 

Arkivsaksnr: 

20/2045 

Sak nr: 

81/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

81/20 Kommunestyret 24.09.2020 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/2044    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.08.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 27.08.20 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 27.08.20 

 

 

 

 

 























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/2060    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

REFERATSAK  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

200824_Referat samarbeidsforum Hitra og Frøya kommuner 

Avkastningsrapport Frøya kommune august 2020 

Møteprotokoll - Representantskapet i ReMidt IKS 

Protokoll generalforsamling Abakus AS 02.06.20 

Referat styringsgruppa 26.08.20 

Sakprotokoll Fra behandling i FSK ang. Rehabilitering Rabbafeltet VA 

Saksprotokoll Trafikksikkerhetstiltak - 2021 HOAT 

Valggjennomføring i 2021 i lys av den pågående covid-19 pandemien 

 

 

 

 



 
 
 

Navn på organet som har møte: Samarbeidsforum Frøya og Hitra kommuner 

 

Møte nr 3/20 

Møtedato  

24.08.20 

Deltakere: ordførere, varaordførere, opposisjonsledere, kommunedirektører 

Tid: 13-15.30 Fravær:  

Sted:  

Hjorten hotell 

Møteleder:  

Ole L. Haugen 

Referent:  

Ingjerd Astad 

Kaffe og biteti 

serveres 

 
 

Saker REFERAT      

                     

16/20 Godkjenning av referat fra siste møte 
 
Konklusjon: Referatet ble enstemmig godkjent  
 
 

17/20 Utredning brannsamarbeid 
 
Kommunene har i fellesskap fått utredet felles brann og beredskapsenhet, med 
bakgrunn i vedtak fattet i kommunestyrene.  
Norconsult har bistått kommunedirektørene i utredningsarbeidet. Kommunene 
mottok rapporten fra konsulentselskapet 19. august då.  
Oppsummering og anbefalinger i rapporten ble gjennomgått og diskutert i 
samarbeidsforumet.  
  
Konklusjon: 

 Samarbeidsforumet ser det som ønskelig å etablere en ny felles brann- og 
beredskapsenhet.  

 Det må forutsettes å kunne gjennomføre dette innenfor dagens 
budsjettrammer. 

 Kommunedirektørene bes utarbeide og framlegge sak for nærmere 
behandling i samarbeidsforum og videre for kommunestyrene.  

 Kommunedirektørene avklarer tidsrammen for videre saksgang og fram til 
realisering.  

 

18/20 Nye samarbeidsområder; lønn-regnskap og ulovlighetsoppfølging 
 
Kommunedirektørene orienterte om at tjenestene lønn-regnskap og 
ulovlighetsoppfølging/-kontroll er de tjenestene som det pt synes mest 



hensiktsmessig å jobbe for samarbeid på. Begge kommunene opplever at det er 
sårbart innenfor disse tjenestene i dag, og det vil være gevinster å hente på 
samarbeid.  
 
Konklusjon:  

 Samarbeidsforumet ser positivt på at kommunedirektørene legger fram sak 

om felles lønns- og regnskapsenhet.  

 Kommunedirektørene vurderer også samarbeid om felles oppfølging av 

ulovlighetsoppfølging/-kontroll, og sjekker ut mulig samarbeid med flere 

kommuner på dette.  

 

19/20 Bomstasjon Våvatnet 

 

Oppfølging av sak 11/20.  

Kommunedirektørene har utarbeidet felles saksframlegg og forslag til innstilling 

angående bomstasjon ved Våvatnet.  

Saken legges fram for formannskap i begge kommunene den 1. september, og sendes 

videre til kommunestyrene for endelig behandling ila september då.  

  

Konklusjon:  

 Samarbeidsforumet samler seg om følgende innstilling: 

Hitra/Frøya kommune registrerer henvendelsen regionrådet for 
Orkdalsregionen har mottatt fra Orkland kommune, videre vedtaket som ble 
fattet i Regionrådet for Orkdalsregionen 29.04.2020 i sak 08/20.  
 
Hitra/Frøya kommune er i utgangspunktet skeptisk til initiativet som ligger 

nedfelt i henvendelsen. Forutsatt at dette ikke medfører økt 

bompengebelastning for Hitra/Frøya kommunes befolkning, næringsliv samt 

kommunens egen drift, vil ikke Hitra/Frøya kommune motsette seg at 

Orkland kommune for egen regning utreder endret bompengekonsept. 

Løsningen for Orkland kommune vil være å håndtere dette slik som det ble 

gjort ved fjerning av bommene internt i området Hitra/ Frøya i forbindelse 

med fastlandsforbindelsen. Det innebærer at Orkland kommune 

kompenserer inntektsbortfallet ved fjerning av bommen ved Våvatnet via 

sine budsjett. Og videre at Orkland kommune kompenserer for økte utgifter 

for eventuelle pendlere som er bosatt i Orkland og har sitt daglige virke i 

Øyregionen.     

 

20/20 NAV-samarbeidet, status:  
 
Kort status fra kommunedirektør i Frøya om NAV Hitra Frøya – 

vertskommunesamarbeid: 

1) Vertskommuneavtalen er underskrevet av begge ordførere. 
Vi ser at det kan ta litt tid ifbm virksomhetsoverdragelsen. Personalsjefer, 



tillitsvalgte og berørte ansatte mener oppstart/effektuering av avtalen blir 
tidligst 1. oktober 2020. 

2) Vi er i god dialog med Visma (Velferd + Digisos) og er langt på vei klare ifht 
fagprogram, kodeverk, rutiner etc. IT-avdelingen og arkivansvarlig er viktige 
aktører her. 

3) Økonomi /budsjett: Møte mellom Hitra kommune og Frøya kommune i 
morgen 25. august. Begge økonomisjefer møter sammen med personalsjef, 
IT-sjef og NAV-leder 

4) Organisering: NAV Hitra Frøya har i 11 år vært samorganisert og vil videreføre 
nåværende organisering i første omgang, men starter en evalueringsprosess 
av dagen organisering i løpet av høsten da vi ved en vertskommunemodell får 
større samhandlingsmuligheter. 

5) Partnerskapsavtale: Det vil i nær framtid bli skrevet ny Partnerskapsavtale, 
forslag foreligger. 

 
Konklusjon:  

 Samarbeidsforumet tar orienteringen om status til orientering.  

 

21/20 Tunnelutbedring, veien videre 

 

Orientering fra ordførerne:  

Ole: Opplevde møtet om tunnelrehabilitering den 20. august, med fylkeskommunens 

folkevalgte og administrative representanter, som godt og konstruktivt. Vi oppfatter 

at de lytter til det vi sier. Vi må nå avvente de utredninger som kommer fra dem. 

Positive signaler både til tunell og ferge. Lydhør og med vilje til å levere på det vi har 

bedt dem om. Vi har også bedt om støtte fra regionrådet.  

Kristin: De lanserte et forslag om styringsgruppe for selve gjennomføringen. Vi går for 

å videreføre den styringsgruppen som allerede er satt sammen, med supplering fra 

fylkeskommunen. Opplever at vi fikk de lovnadene vi har etterspurt.  

 

Konklusjon: 

 Samarbeidsforumet tar orienteringen fra ordførerne til orientering. 

 

22/20 Erfaringer fra sommeren  

 Turistsatsing  

 Trøndersk matfestival 
 
Momenter fra dialogen rundt temaet:  
Sommeren har for aktørene i kommunene vist gode tall og omsetningsvekst innenfor 
handel, reiseliv og serveringssteder. Positive tilbakemeldinger i begge kommunene.  
Det er viktig at vi her ser om aktørene har erfaringer vi bør jobbe videre med, og 
eventuelt ser på nye muligheter for samarbeid.  
Arenaen for matfestivalen var veldig god og besøket var bra. Det bør ligge muligheter 
her for å foredle dette videre, og beholde mer av matfestivalen lokalt også i 
framtiden. Det vil være ‘bedre å få folk til distriktet, enn distriktet til byen’. 



I likhet med andre regioner ser vi at det er potensiale i å videreutvikle et reiseliv som 
fremmer tilreising av innenlands-turisme, og vi bør se på om vi i fellesskap kan gjøre 
mer her.  
 
Konklusjon:  

 Samarbeidsforumet ber kommunedirektørene om å bestille en evaluering 

fra DalPro ang matfestivalen og næringsforeningene fra sommerens 

aktiviteter. Dette som grunnlag for å se om det er noe kommunene i 

fellesskap kan videreutvikle Og/eller ser behov for å skifte strategi.  

 

23/20 Covid -19, kommunene orienterer hverandre 
 
Orientering fra kommunedirektørene:  
Gode erfaringer fra samarbeidet og ønsker å fortsette dette. I dette legger vi at vi 
fortsetter å kontakte hverandre når vi tar nye grep og ser nye behov i arbeidet med 
smittevern og løsninger innenfor tjenestene. Ønsker nytt felles møte i 
beredskapsledelsene.  
Begge kommunene har hatt en rolig sommer i covid – 19 sammenheng. Ingen 
smittede, testtallene har ligget på jevnt nivå og vi ser en økning i dette nå.  
  
Konklusjon: 

 Samarbeidsforumet understreker viktigheten av at vi i kommunene Frøya og 
Hitra fortsatt definerer oss som et og samme smitteområde. 

 Kommunene fortsetter samarbeidet i beredskapsledelsene med jevnlige 
møter.  

 

24/20 Eventuelt  
 
Marginalprosjekter Laksevegen: 
Forslag til uttalelse knyttet til marginalprosjekter Laksevegen framlagt av Ole L. 

Haugen: 

Uttalelse fra «Samarbeidsforum Frøya og Hitra kommuner», 24.08.2020 

Lakseveien Stokkhaugen – Sunde må ferdigstilles 

Innsparinger knyttet til gjennomførte utbedringer og reduserte rentekostnader på lån 

til mellomfinansiering må utnyttes til å utbedre mest mulig av veien på den aktuelle 

strekningen. Dette har også kommet klart til uttrykk tidligere, fra de berørte 

kommuner. 

Når det gjelder de såkalte marginalprosjektene, så ble det i et møte mellom 

fylkeskommunen, veivesenet og kommunene den 19. juni i 2019 oppsummert og 

prioritert slik: 

    « 1.   Mellom Melvatnet og Ulvstubakken (allerede igangsatt)  
 

2. Mellom Perviktunnelen og campingplassen/Slåttavika  
 

3. Mellom Våvatnet og E 39  
 

4. Utretting/ny vei i området ved bomstasjon Våvatnet  



 
For øvrig ligger det godt an til vesentlige rentebesparelser i forhold til 
bompengesøknadens godkjente finansieringsrammer. Det ble derfor bedt om å få 
benytte dette til mest mulig veiutbedring. Som prioritet og ønske i denne 
sammenheng er man omforent om ny tunnel gjennom Storvasshammaren.» 
 
Vi er overrasket og kritisk til at såpass mye enda er uavklart, når vi nå har fått 

oversendt saksframlegg til hovedutvalg for veg datert 25.08.20:  «Fv 714 Laksevegen 

– marginalprosjekter». 

Dermed ber vi Hovedutvalg for veg om å sørge for at det vi – partene -  tidligere har 

vært omforent om blir fanget opp og nærmere avklart i behandlingen av denne saken. 

Vårt anliggende er kort og godt: Bygg mest mulig vei, for midlene som er tilgjengelig, 

og uten unødig anleggsstopp mellom de gjenstående delprosjekt. 

Konklusjon: 

 Uttalelsen knyttet til marginalprosjekter Laksevegen vedtas som forelagt.  

 Uttalelsen oversendes samtlige representanter i fylkesutvalget før 

behandling i fylkesutvalget, og ordførerne kontakter fylkespolitikere i 

utvalget ang saken.   

 

Ny møtedato: 2. oktober kl 12.00-15.00. Frøya er vertskap. 

 

 

 

TAKK FOR ET GODT MØTE! 



AVKASTNINGSRAPPORT

Frøya kommune
     

31.12.2019 - 31.08.2020



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

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

Totalportefølje 0.23 0.25 -0.03 2.67 3.17 -0.50 360 937 4 118 820 158 703 969 100.0 100 -

Aksjer 1.93 3.08 -1.15 -1.83 0.31 -2.14 784 687 -773 385 41 515 398 26.2 25 5-35 OK
Norske Aksjer 3.68 4.00 -0.31 -9.74 -7.75 -1.99 461 691 -1 401 294 12 991 755 31.3 35 20-50 OK
Globale Aksjer 1.15 2.58 -1.44 2.25 4.46 -2.21 322 996 627 910 28 523 643 68.7 65 50-80 OK

Obligasjoner -0.36 -0.69 0.33 4.38 3.85 0.53 -423 751 4 890 107 116 443 826 73.4 75 65-95 OK
Norske Obligasjoner 0.20 -0.42 0.61 4.96 3.67 1.29 89 912 2 181 768 46 193 769 39.7 40 25-55 OK
Globale Obligasjoner -0.73 -0.87 0.14 4.01 3.96 0.05 -513 662 2 708 339 70 250 056 60.3 60 45-75 OK

Kontanter 0 2 098 744 745 0.5 0 -

side 2 av 10Frøya kommune - 31.08.2020                           lastet ned: 09.09.2020 14:39 



Totalportefølje

side 3 av 10Frøya kommune - 31.08.2020                           lastet ned: 09.09.2020 14:39 



Aksjer Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

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

Aksjer 1.93 3.08 -1.15 -1.83 0.31 -2.14 41 515 398 26.2

Norske Aksjer 3.68 4.00 -0.31 -9.74 -7.75 -1.99 12 991 755 31.3 OSEBX
Arctic Norwegian Equities D 08.12.2015 4.23 4.21 0.02 -11.20 -6.33 -4.87 3 245 351 25.0 OSEFX
Danske Norske Aksjer Instistusjon I 21.02.2007 2.26 4.21 -1.95 -12.14 -6.33 -5.82 3 400 546 26.2 OSEFX
KLP AksjeNorge Indeks II 08.12.2015 4.19 4.00 0.19 -7.60 -7.75 0.15 6 345 858 48.9 OSEBX

Globale Aksjer 1.15 2.58 -1.44 2.25 4.46 -2.21 28 523 643 68.7 MSCI AC World
AB Global Core Equity RX 08.12.2015 0.03 2.58 -2.55 -0.93 4.46 -5.39 4 676 059 16.4 MSCI AC World
Ardevora Global Long Only SRI 19.02.2019 2.17 2.58 -0.42 10.71 4.46 6.25 2 639 597 9.3 MSCI AC World
KLP AksjeGlobal Indeks II Hdg NOK 12.03.2010 5.97 5.97 0.00 1.39 1.03 0.37 4 254 604 14.9 MSCI World Hdg NOK
KLP AksjeVerden Indeks 03.12.2015 1.42 2.58 -1.16 4.45 4.46 -0.01 4 820 955 16.9 MSCI AC World
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 12.10.2010 -1.06 3.12 -4.19 -6.31 5.05 -11.36 6 418 695 22.5 MSCI World
SGA Global Equity Growth Fund Class L 07.07.2020 2.02 2.58 -0.56 1.68 1.35 0.34 3 805 011 13.3 MSCI AC World
Storebrand Indeks - Nye Markeder 17.11.2014 -2.44 -1.20 -1.24 -1.44 0.18 -1.61 1 908 721 6.7 MSCI Emerging Markets
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Aksjer
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Norske Aksjer:  -9.7% (-2.0%)

Globale Aksjer:  2.3% (-2.2%)
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Obligasjoner Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

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

Obligasjoner -0.36 -0.69 0.33 4.38 3.85 0.53 116 443 826 73.4

Norske Obligasjoner 0.20 -0.42 0.61 4.96 3.67 1.29 46 193 769 39.7 ST4X
Alfred Berg Obligasjon 08.12.2015 0.04 -0.11 0.15 4.38 4.97 -0.58 11 341 683 24.6 NBP Regular Market 123D3
Danske Norsk Obligasjon Inst. A 12.10.2010 0.24 -0.11 0.35 6.00 4.97 1.03 15 369 597 33.3 NBP Regular Market 123D3
DnB Obligasjon E 03.12.2015 0.25 -0.11 0.36 4.48 4.97 -0.48 19 482 490 42.2 NBP Regular Market 123D3

Globale Obligasjoner -0.73 -0.87 0.14 4.01 3.96 0.05 70 250 056 60.3 BarCap Global Agg Government Hdg NOK
KLP Obligasjon Global I Hdg NOK 28.09.2007 -1.45 -0.73 -0.72 4.65 4.21 0.44 16 873 589 24.0 BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Loomis Sayles Sust Global Corp NOK 12.02.2019 -0.47 -0.73 0.26 4.15 4.21 -0.06 11 252 650 16.0 BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK 08.12.2015 0.21 0.00 0.21 1.01 1.82 -0.81 16 046 975 22.8 BarCap Global Agg 1-3 Yrs Hdg NOK
Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK 22.12.2009 -0.93 -0.87 -0.06 5.46 3.96 1.51 26 076 843 37.1 BarCap Global Agg Government Hdg NOK
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Obligasjoner
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Norske Obligasjoner:  5.0% (1.3%)

Globale Obligasjoner:  4.0% (0.1%)
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Kontanter Avkastning hittil i mnd (NOK) Avkastning hittil i år (NOK) Valuta

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

(NOK) Allok.

Kontanter 740 366 4 379 0 520 238 222 409 2 098 744 745 0.5

Kontanter 740 366 4 379 0 520 238 222 409 2 098 744 745 100.0
Klientkonto NOK DNB 740 366 4 379 0 520 238 222 409 2 098 744 745 NOK 1.00 744 745 100.0
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                              Referat 
 

Navn på organet som har møte: 
Møte i styringsgruppa – Morgendagens omsorg – del 3 

 
Sted: Møterom teknisk / Teams  

Møte nr 6  2020 

Møtedato:  26.08.20 

 
Kl. 08.30 -10.00 

 

 

 

 

Beathe Sandvik Meland 

Kristin Strømskag  
Arvid Hammernes  

Magnhild Myrseth 

Thomas Sandvik 

Ann-Magritt Glørstad 
 
Ivar Sæther -Teams  
Torny D. Sørlie  

 

 

 
Sted: Møterom teknisk / teams 
 

 

Møteleder:  

Beathe 
 
Referent:  

Torny 

 

 

Sak 

nr 
Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvar    Ansvarlig 

31-20 Godkjenning av referat 
Rettelse i sak 28 -20: overtakelsesdato satt til 25.10.21. 
Referatet godkjennes for øvrig. 

B Beathe     

32-20 Turvei mot syd på tomten. 
Videreføring av tursti er ønskelig ut i fra følgende punkter: 

1. Primært: lettere adkomstvei for brannbil. 
2. Sekundært: behov for forlengelse av tursti da den i dag stopper v. 

tomtegrensa og ut i «intet» 
              Lengde på tursti forlenges med ca 76 m. Bredde økes fra 3m 
              til 3,5m. Adkomst for motorkjøretøy stenges med en låsbar bom 
 
 Forslag til videre aksjon: 
Link AS kontaktes for tilbud og gjennomføring av reguleringsendringen.  
XPRO forespør Ruta om pris på opparbeidelse av vei inkl. bom. Dette tas inn som 
en endring i prosjektet. 

O Ivar     



2 

 

 
Behandling i styringsgruppa: 

 Det planlegges snarlig et møte med grunneier hvor planer legges frem, 
med målsetting om inngåelse av en skriftlig avtale.  

 Link Arkitektur engasjeres i søknad om dispensasjon /reguleringsendring. 

 Frøya kommune ber om en pris fra Ruta Entreprenør om opparbeidelse av 
sti. Legges frem på møte 23.09.20. 

 
 

33-20 Avkjørsel fra riksvei 714 – bedre sikt (sak KST 30.01.20 
 
Behandling i styringsgruppa: 
I dag er gangforbindelse stengt. Mulighet for å lede trafikk opp mot Bekkaelva, og 
åpne eksisterende bom opp mot Beinskardet. Dette blir evt. en dispensasjonssak i 
HOAT.  
Det er også mottatt et pristilbud fra Ruta for planering av skråning / flytte sikt på 
kr. 25 000,- 
Gjelder alternativ 2. fra Afry. 
 
Vedtak. 

1. Pristilbud på kr. 25 000,- godtas av styringsgruppa. 
2. Arbeidet med bedring av sikt startes omgående. 
3. V. leder for bygg og kommunalteknikk tar saken videre til HOAT for 

vurdering av trafikale forhold / løsninger i krysset Myranvn/ riksvei 714.  
 

O 

D 

Ivar     

34-20 Byggeprosjektet 
Status/fremdrift og økonomi 
 
Fremdrift  - etter planen 

 Reising av massivtre v. omsorgsboligene 

 Betongarbeid startet v. helsehus 

 Oppstart brukermøter med interiørarkitekt i månedsskiftet 
sept/oktober med gjennomgang av arealer:  

               Pasient/ bruker arealer, ansatte arealer og fellesbruksarealer. 

 Ukentlige prosjekteringsmøter og avklaringsmøter 

 Overtakelsesdato som tidligere (25.10.21) 
 
Økonomi:  

 Ivar sender ut statusrapport til hvert møte i S.G som vedlegg til Innkalling. 

 Opparbeidelse av tursti tas inn i prosjektet. 

 Tot. pr. d.d. i endringer: kr 122 503,- 
 
Behandling i styringsgruppa: 

 Status/ fremdrift tas til orientering. 

 Det er ønskelig at prosjektleder i den grad det er mulig beregner LCC 
kostnader / årlige driftskostnader i de nye byggene. 

  
              NB: Energiberegninger er ikke landa enda og behøver disse for å sette opp 
 LCC kostnader. PL følger opp denne. 
 

O 

D 

Ivar 

Torny 
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 Prosjektleder og økonomisjef må ta en utsjekk / avstemme medgåtte 
kostnader. 

 
 

35-20 Evt. 
Ingen saker 
 

      

 Neste møte: 23.09.20 
Eventuellsaker meldes inn før møtet, slik at svar kan forberedes. 

      

        

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 01.09.2020 

Sak: 209/20  Arkivsak: 20/1333 

 

SAKSPROTOKOLL - REHABILITERING RABBAFELTET VA  

 

Vedtak: 

 

1. Formannskapet omdisponer kr 7.800.000,- inkl mva til prosjekt 556014 Rehabilitering av vann- 

og avløpsledninger samt overvannskummer og etablering og utskifting av veglys i Rabbafeltet.  

 

2. Tiltaket finansieres som følgende:  

- 2.000.000 tas fra P 556001 løpende investeringer vann 

- 1.500.000 tas fra P 557001 løpende investeringer avløp 

-    800.000 tas fra P 556010 utskifting vannkummer 

- 2.000.000 tas fra P 551377 opprydding kommunale avløp 

–1.500.000 tas fra P 551545 boliger til personer med aktiv rusavhengighet 

3. Kommunedirektøren fremmer på et senere tidspunkt ved aktualisering av boliger til personer 

med aktiv rusavhengighet, tilbakeføring av midler fra P 551545 med  

kr. 1.500.000.  

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 01.09.20: 

 

Følgende endring i vedtak ble vedtatt i pkt. 2 og 3: 

 

1. Tiltaket finansieres som følgende:  

- 2.000.000 tas fra P 556001 løpende investeringer vann 

- 1.500.000 tas fra P 557001 løpende investeringer avløp 

-    800.000 tas fra P 556010 utskifting vannkummer 

- 2.000.000 tas fra P 551377 opprydding kommunale avløp 

–1.500.000 tas fra P 551545 boliger til (fra personell til) personer med aktiv rusavhengighet 

 

2. Kommunedirektøren fremmer på et senere tidspunkt ved aktualisering av boliger til (fra personell til) 

personer med aktiv rusavhengighet, tilbakeføring av midler fra P 551545 med  

kr. 1.500.000. 

 

Enstemmig. 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester   

Møtedato: 11.09.2020 

Sak: 80/20  Arkivsak: 20/1722 

 

SAKSPROTOKOLL - TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK - 2021  

 

Vedtak: 

1. Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester vedtar følgende prioriterte trafikk-  

sikkerhetstiltak i Frøya komune for 2021: 

 

a) Siktutbedring/– Fv 716 S2D1 m3117 – S2D1 m3212 samt etablering av busskur 

     med veglys S2D1 m 3195 – Tverrvågen. 

 

b) Prioriteringen er i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 42/20 i møte den    

     18.06.20. 

 

 c) Saken går som referatsak til kommunestyret. 

 

Enstemmig. 

  

 

 

 

Behandling: 

 

 

 



 
 

 

Kommunal- og moderniseringsministeren 

 

 

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 858 

Valggjennomføring i 2021 i lys av den pågående covid-19 pandemien  

Stortings- og sametingsvalget i 2021 skal holdes 13. september, og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet har startet arbeidet med å forberede gjennomføringen av 

valget. Ifølge helsemyndighetene kan covid-19-pandemien vare i flere år, og vi må derfor 

være forberedt på at viruset kan blusse opp nasjonalt og lokalt, før og under valget. Dette vil 

bety at valggjennomføringen vil kunne bli mer krevende enn normalt.  

 

Departementet har nedsatt en arbeidsgruppe med ansvar for å forberede smitteverntiltak 

knyttet til valggjennomføringen i 2021. Arbeidsgruppen har både valgfaglig og helsefaglig 

kompetanse, og består av medlemmer fra Oslo kommune, Viken fylkeskommune, 

Valgdirektoratet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Folkehelseinstituttet og 

Utenriksdepartementet. Arbeidsgruppen startet sitt arbeid før sommeren, og skal innen 

utgangen av 2020 kartlegge hvordan en vedvarende epidemi vil påvirke 

valggjennomføringen, og hvordan vi best kan løse utfordringene det fører med seg. 

 

Departementet har også kontakt med valgmyndighetene i andre land om mulige tiltak og 

følger med på erfaringene internasjonalt. Sammenlignet med flere andre land har Norge en 

lang forhåndsstemmeperiode som gjør det mulig å gjennomføre valg på en trygg måte, også 

dersom det oppstår lokale og nasjonale smitteutbrudd. Vi har også tid til å forberede oss på 

en god måte.  

 

På bakgrunn av dette er jeg optimistisk med tanke på gjennomføringen av stortingsvalget 

2021. Jeg er trygg på at kommunene har mye kompetanse om både valg og smittevern, og 

kjenner sine lokale forhold godt. Det er viktig at hver enkelt kommune forbereder seg på å 

kunne gjennomføre stortingsvalget, uavhengig av dagens smittenivå i kommunen. 

 

Valgstyrene  

Fylkesvalgstyrene  

 

 

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/2713-18  

Dato 

27. august 2020 
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Når arbeidsgruppen kommer med sine vurderinger, vil departementet sende ut mer 

informasjon til kommunene. Men kommunene må allerede nå begynne å tenke på hvordan 

de dimensjonerer valggjennomføringen i sin kommune, både med tanke på hvor store 

stemmekretsene bør være, hvilke lokaler som kan være egnet og om kommunen skal ha 

todagers valg. I tillegg må kommunene ta høyde for at det kan være nødvendig med 

smitteverntiltak i lokalene og økt bemanning.  

 

Den enkelte kommune har nå god tid til å planlegge gjennomføringen av stortingsvalget. Jeg 

har stor tro på at både departementet, direktoratet og den enkelte kommune vil bidra til å 

legge til rette for en god og tillitvekkende valggjennomføring også ved stortings- og 

sametingsvalget i 2021. 

 

 

Med hilsen 

 

 
Nikolai Astrup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPI:  

Sametinget  

Valgdirektoratet  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: M81  

Arkivsaksnr.: 20/376    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FRØYA BRANN- OG REDNINGSTJENESTE, SAMMENSLÅING/SAMARBEID - 

RETNINGSVALG  

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret støtter samarbeidsutvalgets vedtak/tilråding til kommunene; 

«Samarbeidsforumet ser det som ønskelig å etablere en ny felles brann- og beredskapsenhet»   

Dette innebærer  

1. Formannskapsvedtak i sak 80/20 oppheves, og Frøya kommune inngår et interkommunalt 

samarbeid med Hitra kommune om et felles brann/redning og feiervesen, - som et trinn en, og 

i et trinn to, ser på samarbeidsmuligheter med andre brannvesen som det er naturlig å kunne 

samarbeide med for å bygge fagmiljø, kompetanse og sikre utvikling av det forebyggende 

arbeidet.  

2. Kommunedirektøren går i dialog med kommunedirektøren i Hitra kommune, og disse bes 

utarbeide og framlegge sak for nærmere behandling i samarbeidsutvalget og i de respektive 

kommunene.  

 

3. Kommunedirektørene avklarer tidsrammen for videre saksgang og fram til realisering.  

 

4. Det må forutsettes å kunne gjennomføre dette innenfor dagens budsjettrammer. 

 

 

 

Vedlegg: 

 
Utredninger fra Norconsult 

 Brannordning 

 Beredskapsanalyse 

 Forebyggendeanalyse 

Tidligere saksfremlegg og saksprotokoller i samme sak  

Referat fra samarbeidsforum 24.08.20 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kort historikk, (se forøvrig vedlegg) 



 Saken har en historikk tilbake fra 2015, da kommunestyret første gang ba om en sak vdr 

sammenslåing av Frøya og Hitra brann,- redning og feiervesenene. Sammenslåing av 

feiervesenet er utført som vedtatt. 

 I 2017 la rådmann frem en sak om sammenslåing mellom Frøya og Trøndelag brann og 

redningstjeneste, TBRT, noe som ikke ble vedtatt. Rådmann ble bedt om å videreføre og 

effektuere vedtaket fra 2015  

 Siden da har kommunen vært i prosess med Hitra kommune om veien videre.  

 Det er enighet mellom kommunen om at et felles brannvesen er det beste, men kommunene er 

uenige i om en i tillegg skal inngå i et større regionsamarbeid.  

 

 Dette ledet til følgende vedtak i Frøya formannskap (som KST/etter delegert vedtak) 31.01.20: 

 

 

 
 Hitra kommune gjorde følgende vedtak i samme sak: 

«Hitra kommune bevilger kr. 155.000,- til utarbeidelse av dokumentasjon bestilt av 

samarbeidsforumet mellom Frøya og Gitra kommuner gjennom sak 2/20 – samarbeid Brann og 

redning. Det forutsettes at Frøya kommune finansierer tilsvarende beløp som sin andel av 

kostnadene. Beløpet finansieres vha. disposisjonsfond – Ulike formål. Enstemmig»  

Etter oppdrag har nå Norconsult utredet en forebyggendeanalyse, beredskapsanalyse og en 

dokumentasjon av brannvesenet (brannordning) som bestilt. Disse ankom kommunene 19.08.20 se 

vedlegg. 

Norconsult oppsummerer brannordningen slik, med følgende tilrådninger: 

 



«Gjennom dokumentasjonen av brannvesenet (brannordningen) for Frøya og Hitra brann og 

redning (FHBR) som er basert på gjennomført ROS-analyse og GAP-analyse fra 2019, og 

forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse fra 2020 er det gjort vurderinger opp mot dagens 

dimensjoneringsforskrift (2002) som setter krav til dimensjonering og organisering av brannvesen.  

 

Det er også sett til forslag til ny dimensjoneringsforskrift, slik at Frøya og Hitra brann- og redning 

gjennom dette arbeidet skal være fremtidsrettet og kunne møte nye krav på en god måte.  

 

 Basert på en samfunnssikkerhets- og beredskapsfaglig vurdering tilrådes det at det etableres 

et nytt felles brannvesen for de to kommunene – Frøya og Hitra brann og redning.  

 Gitt avdekt risiko- og sårbarhetsbilde, og det fremtidige, med blant annet en økende 

utbygging av havnæringsindustri, bør det vurderes om stillingsandelen til ledelsen skal økes 

slik at det blir fulltidsstillinger for alle 3 stillingene i ledelsen, brannsjef, leder forebyggende 

og leder beredskap.  

 Dagens forebyggende brannvernarbeid tilrådes (uavhengig av kulepunkt 1) omorganisert 

med opprettelse av én ny felles avdeling med én felles leder, og for en periode må det tilføres 

ressurser ut over forskriftens minstekrav. Samtidig bør en se på samarbeidsmuligheter med 

andre brannvesen som det er naturlig å kunne samarbeide med for å bygge fagmiljø, 

kompetanse og sikre utvikling av det forebyggende arbeidet.  

 Nordskag stasjon bør samlokaliseres med Salmar for å gi synergieffekter med Salmars 

industrivern, et bedre egnet lokale og raskere tilgang til mannskaper. 

 Mannskapsstyrken tilknyttet hovedstasjonene (Sistranda og Fillan) bør økes til 20 

mannskaper. Alternativt kan det vurderes innføring av vaktordning ved stasjonene.  

 Etablering av felles 01-vakt tilrådes utført så snart som mulig for å gi en større avlastning 

på de som inngår i vaktordning, et tettere samarbeidsmiljø mellom de to brannvesenene, og 

et potensial for økonomiske besparelser.  

 Det må etableres ordninger med utrykningsledere knyttet til de ulike stasjonene og utvikle 

lederkompetanse for innsatsleder» 

 

Det er viktig å understreke at denne saken handler ikke om funn i rapportene. Saken er av 

prinsipiell art ift veivalg for Frøya brann og redningstjeneste. 

 

Samarbeidsutvalgets behandling av saken 24.08.20 

De 3 rapportene var til behandling i samarbeidsutvalget mellom kommunene Frøya og Hitra den 

24.08.20. I samarbeidsforumet deltar kommunenes ordførere, varaordførere og opposisjonsledere.  

Følgende enstemmig vedtak/tilråding til kommunene ble fattet i møtet; 

Sak 17/20 Utredning brannsamarbeid 

Kommunene har i fellesskap fått utredet felles brann og beredskapsenhet, med bakgrunn i 

vedtak fattet i kommunestyrene.  

Norconsult har bistått kommunedirektørene i utredningsarbeidet. Kommunene mottok 

rapporten fra konsulentselskapet 19. august då.  

Oppsummering og anbefalinger i rapporten ble gjennomgått og diskutert i 

samarbeidsforumet.  

  

Konklusjon: 

 Samarbeidsforumet ser det som ønskelig å etablere en ny felles brann- og 

beredskapsenhet.  



 Det må forutsettes å kunne gjennomføre dette innenfor dagens 

budsjettrammer. 

 Kommunedirektørene bes utarbeide og framlegge sak for nærmere behandling 

i samarbeidsforum og videre for kommunestyrene.  

 Kommunedirektørene avklarer tidsrammen for videre saksgang og fram til 

realisering.  

 

 

Vurdering: 

 

Hitra kommune er tydelig på at de pr nå ikke ønsker å gå i dialog med et større brannvesen, jfr Frøya 

sitt vedtak i sak 80/20 pkt. 2. Hitra ønsker kun en sammenslåing mellom Frøya og Hitra brann/ 

redning og feiertjenestene, som et trinn 1 og se på samarbeidsmuligheter med andre brannvesen som 

det er naturlig å kunne samarbeide med for å bygge fagmiljø, kompetanse og sikre utvikling av det 

forebyggende arbeidet i et trinn 2. 

 

Frøya brann og redningstjeneste sin faglige vurdering er at en sammenslåing med Hitra, i tillegg til et 

regionsamarbeid er den beste løsningen, og tilrår at dette skal videre utredes (jfr sak 80/20 pkt. 2) før 

en går videre med saken. 

Slik kommunedirektøren ser det er det nå behov for et retningsvalg for denne tjenesten, da de faglige 

rådene spriker, og de faglige ønskene ihht til tidligere bestillinger ikke er forenelige i denne saken.  

Det skisseres her 3 alternative retningsvalg: 

Alt. 1: Formannskapsvedtak i sak 80/20 oppheves, og Frøya kommune inngår et interkommunalt 

samarbeid med Hitra kommune om et felles brann/redning og feiervesen, - som et trinn en, og i 

et trinn to, ser på samarbeidsmuligheter med andre brannvesen som det er naturlig å kunne 

samarbeide med for å bygge fagmiljø, kompetanse og sikre utvikling av det forebyggende 

arbeidet.  

 Kommunedirektøren går i dialog med kommunedirektøren i Hitra kommune, og disse bes 

utarbeide og framlegge sak for nærmere behandling i samarbeidsutvalget og i de respektive 

kommunene.  

 Kommunedirektørene avklarer tidsrammen for videre saksgang og fram til realisering.  

 Det må forutsettes å kunne gjennomføre dette innenfor dagens budsjettrammer. 

 

Alt. 2:  Dialogen med Hitra brann og redning avsluttes og Frøya brann og redning undersøker 

mulighet for å inngå i et større regionalt brannvesen. (TBRT- Orkland – Fosen) jfr. pkt 2 i 

FKS sitt vedtak i sak 80/20 

 

 Kommunedirektøren bes utarbeide og framlegge sak for nærmere behandling i 

kommunestyret  

 Kommunedirektøren avklarer tidsrammen for videre saksgang og fram til realisering.  

 Det må forutsettes å kunne gjennomføre dette innenfor dagens budsjettrammer 

 

Alt. 3: Dialogen med Hitra brann og redning avsluttes, og Frøya brann og redningstjeneste fortsetter 

alene som i dag, med et samarbeid med Hitra om feiervesenet. 

 



Kommunedirektøren legger saken fram for politisk behandling fordi, om alternativ 1 i denne saken blir 

vedtatt, jfr vedtak i samarbeidsforumet 24.08.20 – basert på Norconsults anbefaling, anses det ikke 

formålstjenlig å gå videre med punkt 2 i FSK sitt vedtak av 31.03.20. (sak 80/20)  

Sett fra kommunedirektørens ståsted vil både alternativ 1 og alternativ 2 kunne gi Frøya en god/bedre 

brann, redning og feietjeneste, kvalitativt bedre enn i dag- forutsatt at de anbefalinger som Norconsult 

tilråder i sin rapport følges.  

Kommunedirektøren synes likevel det er vanskelig å gi en tydelig tilråding i denne saken, da de faglige 

anbefalingene spriker. Men, ut fra samarbeidsutvalgets vedtak/tilråding; «samarbeidsforumet ser det 

som ønskelig å etablere en ny felles brann- og beredskapsenhet»,   innstiller kommunedirektøren på 

at kommunestyret støtter samarbeidsutvalget, og anbefaler Frøya kommune å gå videre med 

retningsvalg/alternativ 1 i saken; 

1. Formannskapsvedtak i sak 80/20 oppheves, og Frøya kommune inngår et interkommunalt 

samarbeid med Hitra kommune om et felles brann/redning og feiervesen, - som et trinn en, 

og i et trinn to, ser på samarbeidsmuligheter med andre brannvesen som det er naturlig å 

kunne samarbeide med for å bygge fagmiljø, kompetanse og sikre utvikling av det 

forebyggende arbeidet.  

2. Kommunedirektøren går i dialog med kommunedirektøren i Hitra kommune, og disse bes 

utarbeide og framlegge sak for nærmere behandling i samarbeidsutvalget og i de respektive 

kommunene.  

 

3. Kommunedirektørene avklarer tidsrammen for videre saksgang og fram til realisering.  

 

4. Det må forutsettes å kunne gjennomføre dette innenfor dagens budsjettrammer. 
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Erfaringsinnhenting ifm. sammenslåing av brannvesen

Bakgrunn

Norconsult har i perioden 2019-2020 bistått med utarbeidelse avfelles ROS-analyse (2019), GAP-analyse
(2019), beredskapsanalyse (2020), forebyggendeanalyse (2020) og dokumentasjon av brannvesenet (2020)
som grunnlag for sammenslåing av de to brannvesenene på Frøya og Hitra. I tillegg er det i dette notatet
dokumentertinnhentede erfaringer fra sammenslåing av andre sammenlignbare brannvesen i Norge. Dette
som et ytterligere vurderingsgrunnlag for sammenslåing av de to brannvesenene til Frøya og Hitra brann og
redning.

Metode for innhenting

Denne dokumentasjonen er innhentet gjennom telefonintervju med ledelse i utvalgterelevantebrannvesen
og tilgjengelig skriftlig informasjon om sammenslåingsprosesser som er gjennomført i løpet av de siste 10
årene. Utvalget av brannvesen er gjort av Norconsult.

Norconsult har også bistått sammenslåtte brannvesen av ulik størrelse med utarbeidelse av ROS-analyser,
beredskapsanalyserog vurdering av fremtidig organisering og har derfor kjennskap til hvordan disse
prosessene har vært og hvordan brannvesenene fungerer i dag. Dette er også nedfelt i dette notatet. Det er
også tatt med et forarbeid utført av KS Konsulent for å slå sammen brannvesenene i Larvik og Sandefjord,
dette samarbeidet er ikke realisert(avpolitiske årsaker), men det vurderes likevel å være læringsverdi i
dokumentet som beskriver dette forarbeidet.

1. Brann og redning Orkland

1, januar.2020 ble kommunene Orkdal, Agdenes, Meldal og deler av Snillfjord slått sammen til Orkland
kommune.

Brann og redning Orkland er en enhet i Orkland kommune som har ansvar for beredskap og
brannforebyggende tiltak.

100 ansatte fordelt på seks brannstasjoner sørger for beredskapen i hele Orkland og Skaun. Brann og
redning Orkland driver tjenesten i Skaun gjennom en vertskommuneavtale med Skaun kommune.

Stasjoner: Orkland hovedstasjon på Orkanger brannstasjon, Krokstadøra brannstasjon, Lensvik
brannstasjon, Slottet brannstasjon, Meldal brannstasjon og Skaun brannstasjon

Administrasjonen er plassertpå Orkland hovedbrannstasjon.

Samtale med brannsjef Leif-Harald Bremnes 22. juni:
Det gamle brannvesenet samarbeidet med Skaun fra 2003 og Snillfjord fra 2013. Gikk fra 60 til 100 ansatte
1. januar. Brannvesenet er en egen enhet i nye Orkland kommune.

Det vil ikke være en økonomisk gevinst ved denne sammenslåingen, gevinsten ligger i bedre utnyttelse av
ressursene og bedre kvalitet på tjenestene. Dette har medført kompetanseheving i alle ledd og en større
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slagkraft på beredskap når det gjelder disponering av ressursene. Nå kan brannvesenet bruke ressursene 
der det er mest behov. Sammenslåingen har også medført at det er en heltidsstilling på forebyggende. Dette 
har hevet kvaliteten på det forebyggende arbeidet betraktelig, for eksempel gjennom «trygg hjemme-
prosjektet» og gjennom uttalelser til byggesaker. 

2. Fosen brann og redningstjeneste IKS 

Fosen brann og redningstjeneste IKS ble etablert 1. mars 2011 med overføring av ca. 80 ansatte fra 
kommunal arbeidsgiver til å bli arbeidstakere i et interkommunalt selskap. Pr 1. mai 2012 hadde så godt som 
alle ansatte blitt med over til FBRT. De som valgte å slutte i løpet av prosessen hadde andre grunner til det 
enn at brannvesenet ble et interkommunalt samarbeid. Opprinnelig var det Roan, Bjugn, Åfjord og Ørland 
som ble med i IKS’et, men 1. januar 2020 ble Roan sammenslått med Åfjord og Bjugn sammenslått med 

Ørland slik at det per i dag er kommunene Åfjord og Ørland som inngår i IKS’et. 

FBRT har i alt 8 stasjoner som det er knyttet beredskapsutstyr og mannskap til, foruten flere utstyrsdepot ute 
i bygdene. Stasjonsstrukturen er beholdt og det ligger stasjoner på tettstedene Brekstad, Botngård, Årnset 
og Roan. Foruten disse er det stasjoner på Storfosna, Lysøysund, Stokksund og Bessaker. I alt er det 
knyttet ca. 80 brannkonstabler til stasjonene.  

Samarbeid om brann-, redning- og feiertjeneste har vært tema i mange år på Fosen. Allerede i 1999 ble 
dette utredet første gang og konklusjonen var at dette var en fremtidig ordning som kommunene burde satse 
på. Dette medførte at det fra 2004 har vært et samarbeid basert på vertskommunemodellen, som har 
ivaretatt forebyggende brannvern og feiing.  

Representantskapet består av ordførerne i kommunene og disse har valgt et styre med styreleder, nestleder, 
to styremedlemmer, tre varamedlemmer og to ansattrepresentanter med vara. 

Samtale med brannsjef Johan Uthus 18. juni: 
Det var tidligere (før 2011) en stadig kamp om midlene, på lik linje som helse og oppvekst, brann ble da 
tapende part. Ørland solgte tidligere forebyggende- og feiertjenester, det var vanskelig med flere kulturer og 
flere rådmenn å forholde seg til.  

En god selskapsavtale i IKS’et har medført en god fordelingsnøkkel der kommunene får regningen etter 

budsjettoppsett fra styret og vedtak i representantskapet. Dette har medført et moderne brannvesen som 
ved overtakelse i 2011 var vanskjøttet, med bla en 52 år gammel brannbil. 

Brannvesenet har etablert god HMS, har oppdatert og nødvendig utstyr og tilfredsstillende kompetanse på 
alle mannskaper.  

Nå er kjøretøy og utstyr fordelt etter behov, basert på ROS-analyse og beredskapsanalyse fra 2017. 

Brannvesenet er eget undervisningssted for utrykning 160. Brannvesenet har opparbeidet en god 
tunnelberedskap, og har høyde- og tankbilberedskap basert på behov og risiko.  

Brannvesenet har i dag god kvalitet på alle tjenester. Forebyggende er et prioritert satsingsområde og 
statistikk viser en stadig nedgang i ulike branner generelt, selv om det er vanskelig å bevise en konkret 
sammenheng her. 

Tretti prosent av alle utrykninger er helserelatert grunnet dårlig ambulansedekning. Mannskapene har god 
kompetanse på helse og det satses nå på overflateredning og kjemikaliedykking. Det er nylig gjennomført en 
CBRNE-øvelse sammen med forsvaret.  
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3. Hustadvika brann og redning 

Fra 1. januar 2020 ble Fræna kommune og Eide kommune slått sammen, og fikk navnet Hustadvika 
kommune. 
 
Den nye kommunen grenser til Aukra i vest, Molde i sør, og Averøy og Gjemnes kommune i øst. I 
nord ligger det værutsatte havområdet Hustadvika. Totalt har kommunen et areal på 508 km2, og et folketall 
på ca. 13200. Administrasjonssenter er Elnesvågen. De to brannvesenene i Fræna og i Eide ble slått 
sammen til Hustadvika brann og redning og er en egen enhet i den nye kommunen. 
 
Hustadvika brann og redning har tre brannstasjoner: 

• Elnesvågen brannstasjon 
o Har 19 brannmenn i beredskap, som går faste rullerende hjemmevakter. 

• Bud brannstasjon 
o Har 8 brannmenn i beredskap som blir kallet ut ved behov.  

• Eide brannstasjon 
o Har 16 brannmenn, hvor noen går faste rullerende hjemmevakter og noen tilkalles ved 

behov. 
 

Samtale med brannsjef Finn Kjetil Viken 24. juni: 
Inntrykket av sammenslåingsprosessen er at de fleste i det nye brannvesenet er godt fornøyde. Det var en 
utfordring med lønnsharmonisering mellom de to tidligere brannvesenene, men dette ble løst etter beste 
evne og utjevnet så langt det var mulig.  
 
Beredskapsevnen er styrket med bedre samordning og disponering av ressursene i den nye 
brannvernregionen. Det er allerede synlige effekter gjennom felles øvelser som gir bedre samspill mellom 
mannskapene, og det faktum at de nå er en del av et større brannvesen med felles uniformering og større 
samhørighet. Hendelser som har oppstått ved de gamle grensene har blitt håndtert bedre og sikrere nå når 
alle har blitt bedre kjent med hverandre. Samkjøring av prosedyrer og annen dokumentasjon har også bidratt 
til rask etablering av et felles og enhetlig brannvesen. 
 
Det forebyggende arbeidet er også styrket gjennom ansettelse av en branninspektør i 100% stilling, iht. 
tilrådning i den nylig gjennomførte ROS-analysen og forebyggendeanalysen. Dette er en person som 
gjennom en 1-2 års periode også skal tilegne seg nødvendig kompetanse for å bli leder forebyggende i det 
nye brannvesenet. Det er etterslep i det forebyggende arbeidet i tidligere Eide kommunen som skal gis 
prioritet fremover.  

4. Inn-Trøndelag brannvesen 

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS ble dannet formelt 1.januar 2006, og var i drift fra samme dato. Det ble gjort 
et grundig forarbeid. Daglig leder var på plass 1.mars 2006.  

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS er brann- og feiervesen for kommunene Steinkjer, Inderøy, Verran, Mosvik, 
og fra 1. januar 2007 også for Snåsa kommune. I denne regionen er det ca. 32.000 innbyggere, et landareal 
på 4879 km2, og cirka 12.800 piper.  

Det følgende er skrevet av brannsjef/daglig Håvard Bye: 
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Organisasjonsform 

Selskapet er organisert med to avdelinger med hver sin avdelingsleder; forebyggende avdeling og 
beredskapsavdeling. I tillegg er det brannsjef og varabrannsjef. Det er en liten administrasjon, da merkantile 
tjenester kjøpes eksternt. Selskapet har totalt cirka 85 ansatte, hvorav cirka 60 av disse er deltidsmannskap. 
Det er i dag fire brannstasjoner og ett depot i regionen. Steinkjer, som er hovedbrannstasjonen, har 
kasernert vakt døgnkontinuerlig. Øvrige stasjoner er bemannet med deltidsmannskaper på innkalling, 
varierende vaktordninger. Beredskapen i regionen er god, og ligger faktisk noe høyere enn 
minimumskravene i forhold til forskriften. Dette et bevisst politisk valg i etableringen av selskapet.  

Et interkommunalt selskap består administrativt av en daglig leder som rapporterer til et styre. Styret har så 
et representantskap, som er det politiske nivå, som de rapporterer til. Det var en prioritert oppgave å få på 
plass gode og effektive rapporteringsrutiner, og en grenseoppgang på beslutningslinjene. Dette kom på 
plass takket være et styre sammensatt av personer med ulik kompetanse. Det er også viktig med et 
representantskap som er tydelig på sin rolle.  

Økonomistyring 

Det er lagt stor vekt på økonomisk styring, noe som er selvsagt i enhver organisasjon, men enda mer 
fremtredende i et IKS. Det må arbeides aktivt med budsjett, rapporter og prognoser. Et IKS får eiertilskudd 
ved årets begynnelse, som er den eneste økonomiske overføringen man får. Det er ikke anledning til, og 
heller ikke poenget at man gis anledning for å sende ekstraregninger til eierkommunene. I et brannvesen er 
lønn hoveddelen av budsjettet. Antall utrykninger er med på å påvirke dette. Fokus må hele tiden være på 
økonomi. De muligheter man har for inntjening ved tjenesteleveranser må utnyttes. Tjenesteytingen må 
selvsagt ikke gå på bekostning av beredskapen, noe alle er fokusert på. Det er viktig å involvere 
medarbeiderne i de økonomiske rapportene. De bør, og må, ha informasjon for å kunne balansere krav, 
innsikt i egen arbeidsplass, og også som en viktig motivasjonsfaktor. Dette gir nærhet og eierskap til egen 
arbeidsplass.   

Utfordringene 

Utfordringene med å samle så vidt mange ansatte, og ikke minst mange ansatte med brannvesen som 
deltidsjobb, er flere. Det er lagt vekt på å bygge et felleskap. Det er ikke til å legge skjul på at mange 
medarbeidere var betenkt og bekymret for hvordan et slikt selskap ville bli. Enkelte i de mindre regionene så 
for seg at nå skulle alt styres og dirigeres fra hovedbrannstasjonen i Steinkjer. En samordning og det å 
skape et fellesskap er en viktig oppgave i etablering av et IKS. Første steg i den retning var at alle lokale 
særavtaler ble samordnet. Dette ble gjennomført med at administrasjon, tillitsvalgte og talsmenn samlet seg 
for å bli enige om ny avtale. Ny avtale kom relativt raskt på plass, og suksesskriteriet her var å få på plass en 
rettferdig og lik ordning for alle.  

Samordnede øvelsesplaner ble utarbeidet. Her benytter man den muligheten man har med å bruke 
heltidsmannskaper til å planlegge og gjennomføre felles øvelser. Dette et moment for å bli bedre kjent, og 
det å lære av hverandre. Hver enkelt ansatt i Inn-Trøndelag Brannvesen IKS har utrolig mye og viktig 
kompetanse som er verdifull i innsats. Kompetansen er utviklet både i brannvesenet, i deres sivile jobb, 
utdannelse samt fritidsinteresser. 

Øvelser gir muligheter for å lære av hverandre, og er en arena for å dele synspunkter, ønsker og diskutere 
tema. Man ønsker å få prioritert i enda større grad felles øvelser og kursing. Det er på den måten man blir 
best kjent med hverandre, og kompetanseutvikling og overføring blir best.  
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Forebyggende avdeling 

Forebyggende avdeling ble også selvsagt i stor grad påvirket av etableringen av IKS’et. Man fikk samlet 
feierne og personer som tidligere var ansatt for tilsynsoppgaver og andre oppgaver i kommunene. Enkelte 
som tidligere jobbet alene i en kommune, ble nå en del av en større avdeling. Selv om man i store deler av 
arbeidstiden jobber selvstendig, er det godt å være del av et større fagmiljø. Kundene nyter godt av at det nå 
er det en felles brannordning og en felles feierordning i regionen. Det var mye arbeid og saksutredninger i 
forbindelse med å finne gode løsninger for kundene, og en effektiv tjenesteyting. Et godt forarbeid og 
bevissthet om den informasjonsjobben man har ovenfor kundene er avgjørende.  

Det er nå en felles forebyggende avdeling som opptrer likt i regionen. Kvaliteten til tjenesten er blitt høyere 
Det oppleves at rapporter, avvik og anmerkninger blir tatt tak i på en positiv måte. Det stilles ikke spørsmål 
med habilitet, og tidligere brannsjefer slipper å gi seg selv pålegg.  

Det første driftsåret 

Det første driftsåret var krevende, men også interessant og utfordrende. Uansett hvor mye godt forarbeid 
som er gjort, er det ikke mulig å tenke på alle momenter før de dukker opp. Det er brukt mye ressurser på 
avklaringer og diskusjoner rundt hva som egentlig var lagt til grunn i etableringen.  

Det har samlet sett vært en stor grad av positivitet rundt selskapet. De ansatte har gjort en kjempeinnsats, 
og tilbakemeldingen fra de ansatte er at dette ble veldig bra. Administrasjonen har en meget god dialog med 
tillitsvalgte og andre talsmenn. Skepsisen er på en måte et tilbakelagt stadium. Ansatte i brannvesenet er 
engasjerte og motiverte mennesker med stor interesse og engasjement for oppgaven. Dette er en styrke, 
men også på mange måter en utfordring. Det er mange krav og ønsker som skal oppfylles. Det gis også 
honnør til de hovedarbeidsgiverne som har gitt slipp på sine ansatte til beredskapsoppgaver innenfor 
brannvesenet i deler av arbeidstiden. IKS er en meget egnet organisasjonsform for brannvesenet sine 
oppgaver. Man har klart definerte oppgaver som er lovregulert og felles for kommunene. Inn-Trøndelag 
Brannvesen IKS ønsker samtidig å knytte samarbeid med flere brannvesen. Det er opplagte fordeler med 
større regioner, da man gis muligheter for større og bredere kompetanse. Et større fagmiljø gir 
stordriftsfordeler, noe som til slutt fører til en bedre kvalitet på tjenestene og en bedre brannberedskap. 

5. Utredning av felles brannvesen for Larvik og Sandefjord kommuner 

KS Konsulent gjorde en utredning i 2018 som grunnlag for sammenslåing av brannvesenene i Larvik og 
Sandefjord. Det ble i etterkant av utredningen politisk vedtatt i Larvik kommune å ikke slå sammen 
brannvesenene. Brannvesenene ønsket dette, men politikerne stemte mot. Det er nedenfor hentet ut 
sentrale vurderinger fra denne utredningen. 

Begge brannvesen beskrives å fungere godt og samarbeidet mellom Larvik og Sandefjord omtales som 
positivt og vellykket. Utredningen avdekker likevel behov for forbedring; for å innfri lovkrav, for å utvikle det 
forebyggende arbeidet og feiertjenesten, å takle alle typer hendelser og for å opprettholde og sikre 
profesjonell brann- og redningstjeneste for innbyggernes sikkerhet. Nedenfor omtales «hvor skoen trykker». 

De viktigste utfordringene ut fra nasjonale krav og forventninger er: 

• Nasjonal utvikling mot større brannvesen for flere kommuner 
• Flere typer hendelser som krever koordinert og spesialisert kompetanse 
• Krav om kommunalt tilsyn med og feiing av fritidsboliger 
• Økt krav til risikovurdering for å prioritere både forebyggende og beredskapsoppgaver 
• Forebyggende oppgaver, inkludert feiing, og beredskapsoppgaver sees mer og mer i sammenheng 
• Større vekt på ledelse i brannvesen 



Notat 

Oppdragsgiver: Frøya og Hitra kommuner 

Oppdragsnr.: 5193367   Dokumentnr.: 5193367-NO-01 

2020-06-24  |  Side 6 av 7  

• Det etterspørres i større grad kvaliteten på brannvesenets måte å løse sine oppgaver. Dette gjelder 
både forebyggende, feiing og utførelsen av brann- og redning ved alle typer hendelser 

De viktigste utfordringene i Larvik og Sandefjord: 

• Kommunene innfrir ikke kravet til antall årsverk til forskriftsfestet forebyggende arbeid. Larvik 
mangler 0,7 årsverk og Sandefjord 0,55 årsverk. 

• Sterkere faglig utvikling for å ha styrke kompetansen strategisk, analytisk, taktisk, operativt og 
forebyggende. Dette kan løses gjennom fagutviklere internt i brannvesenet. 

• Større behov for øvelser som en del av å vedlikeholde og tilegne seg ny kompetanse ut fra 
nasjonale krav, utviklingen i hendelser og lokal risikovurdering. Begge brannvesen ser det som 
nødvendig å forbedre planlegging, gjennomføring, evaluering, oppfølging og dokumentasjon av 
øvelser, samt å knytte dette til kompetanseplaner og rekrutteringsbehov. Koordinering av øvelser, en 
felles stilling med ansvar for øvelser og felles og bedre øvingsanlegg er aktuelle tiltak. 

• Økt oppmerksomhet på ledelse. Lederstillingene omfatter mange oppgaver av administrativ og 
praktisk karakter. Det er behov for å rendyrke de tre lovpålagte lederstillingene, og særlig 
brannsjefstillingen. 

• Helse, miljø og sikkerhet for å redusere ansattes helseskadelige påvirkning fra for eksempel 
kjemikalier, branngasser og sot. 

• Brannstasjon er ikke godkjent etter gjeldende HMS-krav. En avvikling av stasjonen bør vurderes. 
Beredskapskravet vurdert etter uttrykningstid kan dekkes fra annen stasjon i regionen med 
uttrykningstid under 20 minutter. Samlet beredskapsstyrke må vurderes. 

• Utfordringer ved å rekruttere og beholde deltidsmannskap, samt å vedlikeholde deres kompetanse 
gjennom øvelser, kurs og sertifisering. 

• Informasjon og kunnskapsformidling til innbyggerne og et stort antall fritidsinnbyggere. Utsagnet 
«Folk er sitt eget brannvesen» er viktig ut fra huseiers og brukeres ansvar for røyk- og brannvarsling, 
slukkeutstyr, fjerning av brannfeller og å trene på slukking og rømning. Brannvesenets forebyggende 
arbeid, tilsynsmetodikk og brannmannskapenes kunnskap må prioriteres og utvikles. 

• Samhandling med andre kommunale tjenesteområder oppfattes som viktig for å yte helhetlige 
tjenester til innbyggerne. Det er særlig to områder som det må videreføres og utvikles felles arbeid: 
risikoutsatte grupper (pleietrengende som bor i eget hjem, innvandrere, rusavhengige) og plan- og 
byggesak gjelder særskilte brannobjekter og planer og byggesaker som kan endre risiko eller 
påvirke forskriftskrav om innsatstid. Brannvesenet har en viktig rolle i kommunens kriseberedskap. 

• Påvirkningsmulighet lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er og forventes ytterligere store krav til 
kommunenes arbeid med sikkerhet og krisehåndtering. Brannvesenene er viktige for kommunene i 
dette. Samtidig skjer det en utvikling der kommunene får stadig flere og større oppgaver der det ikke 
følger med ressurser. Et nytt, større felles brannvesen kan være en sterk bidragsyter med større 
«tyngde» i faglig, økonomisk og interessepolitisk arbeid. 

• Den nasjonale utviklingen om større brannvesen er et faktum i Vestfold og Telemark. I 2007 tok 
fylkesmannen initiativ til en utredning av felles brannvesen i Vestfold. Om et slikt initiativ gjentas er 
vanskelig å si. Spørsmålet er om kommunene skal ta eget initiativ, vente på statlige krav eller at 
nabokommuner påvirker utviklingen. 

Anbefalinger 

KS-Konsulent anbefaler 

• å videreføre det gode samarbeidet ved å etablere ett felles brannvesen og på den måten ha én 
brannregion for Larvik og Sandefjord kommuner. 
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• at kommunene styrker sitt brannforebyggende arbeid og sin beredskap ved å etablere en ny, 
interkommunal brann- og redningstjeneste. Under felles ledelse, og gjennom etablering av strategier 
for kompetanse- og utstyrsutvikling, vil en høste stordriftsfordeler og ekstra slagkraft selv med 
nåværende budsjettrammer og bemanning. 

• å velge interkommunalt selskap (IKS) som selskapsform for et nytt, felles brannvesen 

Oppsummering 

Felles betraktninger knyttet til sammenslåing innhentet gjennom intervju av ledelse i brannvesenene og 
innhenting av skriftlig grunnlag kan sammenfattes til: 

• Bedre disponering og utnyttelse av ressursene (personell og materiell), og bruk av disse der det er 
størst behov 

• Bedre kvalitet på brannvesenets tjenester   
• Forbedret styring gitt ressurser til dedikerte avdelingsledere 
• Styrket forebyggende arbeid 
• Bedre budsjettprosesser for å få nødvendige midler til brannvesenet, spesielt gjennom en IKS-

modell der styret fremmer budsjettet, representantskapet vedtar og fordeler kostnadene på 
kommunene. 

• Bedre samhold og samarbeid mellom mannskapene i et felles brannvesen sammenlignet med 
tidligere samarbeid over kommunegrensene 

• Felles øvelser gir trygghet, øker kompetansen og styrker samholdet 
• Mer motiverende å jobbe i et større brannvesen med flere ressurser 
• Kan medføre konflikter knyttet til lønnsharmonering der det er store forskjeller hos brannvesenene 

ved sammenslåing.  

Det er ikke fremkommet i det innhentede materialet ovenfor, men Norconsult har også kjennskap til 
sammenslåingsprosesser hvor det har vært til dels store personalmessige konflikter, spesielt der opprinnelig 
ledelse har blitt erstattet ut med ny ledelse som kommer utenfra. Dette gjelder også samordning av 
eksisterende avtaler med de ansatte hvor det er store forskjeller.  I disse tilfellene har 
sammenslåingsprosessen blitt motarbeidet og forsinket. Det har også ved ett kjent tilfelle vært store 
konflikter mellom ny ledelse og personell i brannvesenet i lang tid (4-5 år) etter sammenslåingen, og det har 
blitt brukt store ressurser i forsøk på å løse disse konfliktene. Felles for disse brannvesenene har vært 
sammenslåing av mange brannvesen (6-9) til store selskaper med mange ansatte. 

 

 

 

 

 

J02 2020-06-24 For bruk ToAHe KHMe ToAHe 

A01 2020-05-25 For fagkontroll ToAHe   

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 
Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig 
på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 



Hitra og Frøya kommuner

Forebyggendeanalyse
Frøya og Hitra brann og redning

Oppdragsnr.: 5193367 Dokumentnr.: 5193367-FB-01 Versjon: J04 Dato: 2020-08-19



Forebyggendeanalyse 

 
Frøya og Hitra brann og redning 
Oppdragsnr.: 5193367   Dokumentnr.: 5193367-FB-01   Versjon: J04 

  

2020-08-19  |  Side 2 av 34  

Oppdragsgiver: Hitra og Frøya kommuner 

Oppdragsgivers kontaktperson: Dag Robert Bjørshol/ Johan Pettersen 

Rådgiver: Norconsult AS 

Oppdragsleder/ fagansvarlig: Kevin H. Medby 

Andre nøkkelpersoner: Tore Andre Hermansen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J04 2020-08-19 For bruk KHMe ToAHe ToAHe 

B03 2020-06-24 Høringsutkast KHMe ToAHe ToAHe 

A02 2020-06-23 For fagkontroll KHMe   

A01 2020-05-26 Arbeidsdokument for bruk i arbeidsmøte 2 KHMe   

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 
Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig 
på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.  



Forebyggendeanalyse 

 
Frøya og Hitra brann og redning 
Oppdragsnr.: 5193367   Dokumentnr.: 5193367-FB-01   Versjon: J04 

  

2020-08-19  |  Side 3 av 34  

Sammendrag 
 

Frøya brann og redning, og Hitra brann og redning er i dag de to brannvesenene som har ansvar for brann- 
og ulykkesberedskap i tillegg til det systematiske risikobaserte brannforebyggende arbeidet i kommunene 
Frøya og Hitra. Denne analysen har vurdert det forebyggende arbeidet samlet for et felles brannvesen, Frøya 
og Hitra brann og redning. 
 
Kravene til det forebyggende arbeidet er omfattende, samtidig som det er et svært viktig arbeid for å forhindre 
at uønskede hendelser skjer i kommunene, samt bidra til å redusere konsekvenser dersom det inntreffer 
alvorlige hendelser. I arbeidet med denne forebyggendeanalysen fremmes tilrådninger om enhetens 
prioriteringer basert på krav i lov og forskrift, risikobildet (ROS) og identifiserte sårbarhetsfaktorer. Arbeidet 
med den forebyggende analysen har avdekket at Frøya og Hitra kommuner må iverksette et større arbeid for 
å løfte det brannforebyggende arbeidet for å kunne tilfredsstille gjeldende forskriftskrav. 
 
Dagens organisering med felles forebyggende avdeling, men der hvert brannvesen har sin egen forebyggende 
leder fremstår som en mindre egnet måte å drive det forebyggende arbeidet på. Samtidig avdekker arbeidet 
med analysen at det er utfordringer med å oppnå totalt 1,4 årsverk forebyggende arbeid da andre oppgaver 
blir prioritert foran. I utgangspunktet skal totalt 1,4 årsverk forebyggende arbeid være tilstrekkelig i forhold til 
gjeldende forskriftskrav. Forskrift om brannforebygging stiller krav om at brannvesenets forebyggende 
avdeling skal være slik bemannet og ha slik kompetanse at de krav som stilles til brannvesenets gjennomføring 
av forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles. Norconsult er av den oppfatning at dagens 
organisering og utøvende arbeid ikke tilfredsstiller dette kravet. 
 
Det forebyggende arbeidet i de to kommunene vurderes å kunne være svært viktig da en har en rekke områder 
med lang utrykningstid, i tillegg til øyrekka med dens utfordringer. Videre er det mange fremmedarbeidere i de 
to kommunene og gjennom arbeidet med analysen påpekes det problematikk med ombygging av 
næringslokaler til hybelhus mv. Et godt forebyggende arbeid i kommunene vurderes derfor å kunne være et 
direkte og godt konsekvensreduserende tiltak.  

Norconsult tilråder at hovedaktiviteten for det forebyggende arbeidet er omstrukturering av dagens 
organisasjon og utførende forebyggende arbeid. Når det er på plass vil den viktigste oppgaven videre være 
rettet mot § 13 objekter, både kartlegging og hjemling av disse, samt gjennomføre risikovurderinger av dem. 
Dette vurderes å være et svært omfattende arbeid gitt dagens registreringsstatus for disse objektene. 

Målene som er satt for 2020 vurderes som svært tøffe gitt dagens status på det forebyggende arbeidet. Det 
tilrådes derfor at det i en periode tilføres ytterligere ressurser til det brannforebyggende arbeidet, utover 
forskriftens minstekrav. Gitt dagens status på det forebyggende arbeidet bør det også søkes samarbeid med 
andre brannvesen som kan være med å bidra til utvikling av det forebyggende arbeidet på Frøya og Hitra. En 
slik samarbeidsform kan være av forskjellig art, eksempelviskjøp av tjenester, hospitering, 
kunnskapsoppbygging, etablering av nettverk mv. Uansett valg av samarbeidsform er det viktig for 
kommunene Frøya og Hitra at det forebyggende arbeidet løftes og prioriteres i tiden fremover.  
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1 Innledning 
Frøya og Hitra Brann og Redning (FHBR) skal arbeide systematisk med å forebygge brann i kommunene. 
Forebygging i kombinasjon med en stående beredskap har som mål at ingen av kommunenes innbyggere skal 
omkomme i brann. Skader på materielle verdier og miljø skal reduseres i størst mulig grad. Allmenheten skal 
få nødvendig informasjon og opplæring i forebygging og bekjempelse av branntilløp. FHBR skal gjennomføre 
risikobaserte tilsyn med bygninger og fyringsanlegg. FHBR har felles forebyggendeavdeling (forebyggende 
brannvern), men med hver sin leder.  
 
Denne analysen skal hjelpe til i prioriteringen av det forebyggende arbeidet ved FHBR.  
 

1.1 Hva er en forebyggendeanalyse? 

En forebyggendeanalyse er ikke et etablert begrep eller en formalisert analysemetode i dag. Det finnes ulike 
oppsett for slike utredninger hos brann- og redningsvesen rundt om i landet. Utgangspunktet for en slik analyse 
er også ofte svært ulikt fra brannvesen til brannvesen. Det finnes ikke et eget egnet veiledningsmateriell fra 
DSB om hvordan en forebyggendeanalyse bør gjennomføres, og hva den skal inneholde. 

En slik analyse skal blant annet bidra til å fastsette satsningsområder for det forebyggende arbeidet. Basert 
på disse satsingsområdene skal det angis mål, og deretter skal det legges en plan for hvilke oppgaver og tiltak 
som må til for å nå disse målene. Analysen skal til slutt identifisere behovet for hva som kreves av ressurser 
og kompetanse for å sikre måloppnåelse.  

Brann- og eksplosjonsvernloven §11 beskriver brannvesenets oppgaver i kommunene slik: 
 

a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann,  
farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker  

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn  
c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med  

håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane 
d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i  

krigs- og krisesituasjoner 
e) være innsatsstyrke ved brann  
f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der dette er bestemt 

med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse   
g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder  

innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen 
h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

 
Punkt a-d, samt punkt h, beskriver forebyggende-oppgavene. Forskrift om brannforebygging §14-20 definerer 
kommunenes forebyggende plikter. Kommunene skal kartlegge sannsynligheten for brann og de 
konsekvenser brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier, og planlegge det forebyggende arbeidet 
basert på disse resultatene.  

Kartleggingen som er beskrevet i forskriften handler om å gjøre seg kjent med risiko i sitt eget område. 
Gjennom analysen identifiseres ulike utfordringer Frøya og Hitra kommuner har i forhold til geografi, 
befolkning, næringsliv og liknende. Disse forholdene bør påvirke det forebyggende arbeidet.  Analysen søker 
å identifisere på hvilken måte denne påvirkningen kan styres ved å organisere og gjennomføre det 
forebyggende arbeidet på en gjennomtenkt og effektiv måte.  

Norconsults metodikk er nærmere beskrevet i kapittel 3. 
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1.2 Underlag fra Frøya og Hitra brann og redning 

Denne analysen bygger på følgende dokumentasjon mottatt fra FHBR: 

• Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Frøya kommune. 
• Årsrapporter på forebyggende brannvern 2019 
• Risiko- og sårbarhetsanalyse, Brann- og ulykkesrisiko – Frøya kommune og Hitra kommune, versjon 

J03, 2020-09-25 
• GAP-analyse, Frøya og Hitra Brann og redning, versjon J03, 2020-09-25 
• Utredning og ROS for brannsamarbeid Frøya BR /TBRT (2016-09-05), Resultater fra arbeidsmøter 

vedrørende ROS-analyse Frøya 
• Bakgrunnsmateriale, Kommunestyremøte Frøya, 2017-01-26. Utredning sammenslåing FBR og 

TBRT.  

I tillegg har det vært en betydelig informasjonsutveksling gjennom to avholdte arbeidsmøter, jf. kap. 3.2.  

1.3 Forebyggende arbeid 

Det forebyggende arbeidet i de to kommunene er i stor grad basert på informasjon og motivasjonstiltak. 
Tradisjonell tilsynsvirksomhet har vært mindre prioritert i dette arbeidet. Frøya og Hitra har i størrelsesorden 
90 -100 objekter som går inn under § 13.  I 2019 ble det gjennomført 12 tilsyn på Hitra og 4 tilsyn på Frøya.  
 
Etter at den nye forebyggendeforskriften ble gjeldende fra 2016, har rammene for hvordan man skal drive 
forebyggende arbeid endret seg. Tilsynsvirksomheten skal være risikobasert, og det åpnes for å benytte seg 
av andre tiltak enn tradisjonelle tilsyn. Dette er i liten grad implementert i FHBR.  
 
Kapittel 4 i forebyggendeforskriften omhandler kommunenes plikter, og beskriver hvordan kommunene skal 
arbeide med brannforebygging: 
 
§14  Kartlegging av risikoen for brann 
§15  Planlegging av det forebyggende arbeidet 
§16  Gjennomføring av det forebyggende arbeidet 
§17  Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
§18  Risikobasert tilsyn 
§19  Andre tiltak mot brann 
§ 20  Evaluering av det forebyggende arbeidet 
§ 21  Vannforsyning 
§ 22  Kommunens dokumentasjon 
 

1.4 Organisering av forebyggende brannvern 

Hitra og Frøya har felles forebyggendeavdeling. Men de to brannvesenene har hver sin leder forebyggende. 
Totalt er det 1,4 stillingshjemler til forebyggende arbeid fordelt med 0,7 stillingshjemler pr. brannvesen. I tillegg 
er det 3 stillingshjemler som utgjør feiertjenesten i de to kommunene. Der er det også hjemmel til ytterligere 
en stilling som ikke er benyttet pr. i dag.   
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2 ROS-analyse Frøya og Hitra brann og redning 
I 2019 ble det utarbeidet en felles ROS-analyse for Frøya og Hitra brann og redning. Arbeidet med ROS-
analysen ble organisert og gjennomført gjennom arbeidsmøter der det ble gjennomført en fareidentifikasjon 
og fastsettesel av risikonivå. I arbeidet var også brannvesenets sentrale personellressurser innen det 
forebyggende arbeidet med.  

Vurderinger av sannsynlighet og konsekvens i ROS-analysen er delvis begrunnet med statistikk, delvis med 
egne erfaringer og vurderinger. Det er også trukket inn erfaringer og kjennskap til andre brannvesen.  

I ROS-analysen ble følgende uønskede hendelser identifisert: 

1. Industribrann/-eksplosjon 
2. Brann i renovasjon-/gjenvinningsanlegg 
3. Farlig stoff - brann/eksplosjon/utslipp 
4. Stor brann i helse-/omsorgsinstitusjon 
5. Brann i hotell 
6. Brann i overnattingssted (annet sted enn hotell) 
7. Brann i overnattingssted på Øyrekka 
8. Brann i leirskole 
9. Sentrumsbrann med stort evakueringsbehov 
10. Brann i lokale med store menneskeansamlinger 
11. Boligbrann (eldre hjemmeboende, personer med ulik kulturell bakgrunn, rus/psykiatri, 
12. Brann i landbrukseiendom 
13. Brann i kraft-/trafostasjon 
14. Stor skog-/lyngbrann 
15. Brann i område med begrenset slokkevanns-kapasitet (kommunal vannforsyning med 

tilstrekkelig trykk og -mengde) 
16. Brann i hyttefelt/campingplass 
17. Stor skipsulykke med passasjerskip og hurtigbåter 
18. Brann i båt i gjeste-/båthavner 
19. Brann i båt/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg 
20. Brann i brønnbåter/fôr-båter 
21. Brann i båthotell 
22. Transport av farlig gods på vei 
23. Stor vegtrafikkulykke 
24. Småflyulykke 
25. Akutt forurensning sjø 
26. Ekstremvær 
27. Ulykker med redningsbehov 
28. Helseoppdrag 
29. PLIVO-hendelser/ tilsiktet handling 

For alle hendelsene ble det vurdert konsekvenser for liv og helse (mennesker og husdyr), ytre miljø og 
materielle skader/tap av kritisk samfunnsfunksjon. For det brannforebyggende arbeidet, er det i hovedsak de 
20 uthevede hendelsene i listen ovenfor som er funnet mest relevante.  

Risikobildet fra analysen kan oppsummeres med følgende for de to konsekvenskategoriene liv og helse og 
materielle skader/tap av samfunnsfunksjon, der følgende hendelser knyttet til brann er vurdert til å ha høyest 
risikonivå: 

• Industribrann/-eksplosjon 
• Stor brann i helse-/omsorgsinstitusjon 
• Brann i overnattingssted (annet sted enn hotell) 
• Brann i overnattingssted på Øyrekka 
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• Boligbrann (eldre hjemmeboende, personer med ulik kulturell bakgrunn, rus/psykiatri) 
• Brann i område med begrenset slokkevannskapasitet 
• Brann i hyttefelt/campingplass 
• Stor skipsulykke med passasjerskip og hurtigbåter 
• Brann i båt-/gjestehavner 
• Brann i båt-/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg 
• Stor skog-/lyngbrann 
• Brann i brønnbåter/fôr-båter 
• Brann i båthotell 

Risikobildet viser at det er et høyt risikonivå knyttet til objekter som ofte er underlagt § 13 og definert som 
særskilt brannobjekt, og som bør være underlagt tilsyn. I tillegg er det også identifisert høyt risikonivå knyttet 
til objekter hvor flere har lang innsatstid. I slike objekter vil det forebyggende arbeidet kunne ha en ekstra stor 
effekt. For mer detaljert informasjon om vurderingene som er gjort, henviser vi til ROS-analysen. 

ROS-analysen for FHBR kan, sammen med denne forebyggendeanalysen, brukes for å «prioritere 
brannforebyggende innsats for å verne liv, helse og materielle verdier mot brann», samt danne grunnlaget for 
en strategiplan for det forebyggende arbeidet. ROS-analysen alene angir bare en prioritert liste basert på 
vektingen av sannsynlighet og konsekvens (risiko). Den sier ingenting om hvilke områder som skal prioriteres, 
evt. nedprioriteres i det forebyggende arbeidet. Det gjøres i denne forebyggendeanalysen. 

Som det fremgår av punktene over, er ikke en ordinær boligbrann analysert som egen hendelse. Bakgrunnen 
er at dette inngår i brannvesenets primære funksjon. Det har i dette analysearbeidet derfor vært fokus på større 
hendelser. Det betyr likevel ikke at mindre branner er utelatt fra vurderingene. Brann i boliger er den kategorien 
som statistisk skiller seg klart ut. Brannstatistikk fra DSB viser at drøye 60% av alle bygningsbranner i 2018 
var i boliger. Siden DSB startet registrering av omkomne i brann, har over 80% mistet livet i boligbranner. Det 
bemerkes i denne sammenheng at brann i bolig for risikoutsatte grupper er med i analysen.  

Institusjon (helsebygg) og stor bygning (høyhus, forsamlingslokaler, overnattingssteder, undervisningsbygg 
mv.) har det til felles at disse er bygninger hvor mange mennesker oppholder seg midlertidig. Bygninger i disse 
kategoriene vil ofte falle under definisjonen for særskilte brannobjekt; «Byggverk, opplag, områder, tunneler, 
virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle 
verdier.» Særskilte brannobjekter skal følges opp med tilsynsvirksomhet eller andre tiltak basert på 
risikovurdering (jf. kap. 2.1). 

Hitra og Frøya har mange overnattingsvirksomheter og som faller inn under § 13-definisjonen. Det kan også 
antas at det også her er et voksende marked innenfor AirBnB og tilsvarende korttidsutleie av bolig. Slike 
objekter står i en særstilling - spesielt om det er flere enn 10 sengeplasser (=overnattingssted). AirBnB og 
tilsvarende er online markedsplasser der folk kan leie ut hele eller deler av sitt eget hjem til reisende med 
behov for overnatting. Erfaring på landsbasis er at denne type utleieaktører kan benytte svært kreative 
løsninger for å tilrettelegge for flest mulig sengeplasser i objektet. Dette er også objekter som ikke naturlig 
faller inn som et særskilt brannobjekt siden de ikke må rapportere om slik bruk. AirBnB-objekter er ikke særskilt 
kartlagt innenfor rammen av en overordnet ROS-analyse. Det har heller ikke vært spesielt fokus på denne 
type objekter i det forebyggende arbeidet, hverken hos FHBR eller på landsbasis. Det er usikkerhet knyttet til 
hvor omfattende AirBnB-utleie i kommunene foreløpig er. Likevel bør slik utleie være et punkt som feierne ser 
etter i forbindelse med boligtilsyn.  

Når det gjelder plan for det forebyggende arbeidet i 2020, vil det gjøres en revisjon av det i etterkant av denne 
analysen. Den forebyggende analysen med tilrådninger vil være basis i videre forebyggende arbeid, både i 
2020 og ikke minst i 2021. Basert på det som er sagt under arbeidsmøtene er det ikke lagt særlige planer for 
det forebyggende arbeidet. Det forventes at det i 2020 drives forebyggende arbeid i tråd med tidligere år der 
det er fokus på informasjonstiltak.  
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2.1 FHBR risikovurdering av særskilte brannobjekter 

FHBR gjennomfører i liten grad risikovurderinger av de særskilte brannobjektene, og dette er  en stor svakhet 
ved det forebyggende arbeidet pr. i dag. FHBR har heller ingen verktøy som kan benyttes for å gjennomføre 
denne type risikovurderinger. Det foreligger derimot en innledende forenklet vurdering (Excel) av en del av de 
særskilte brannobjektene.  Ikke alle objektene i de to kommunene er registrert i dette excelarket. Den 
innledende vurderingen er i liten grad benyttet for planlegging og prioritering av tilsyn.  
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3 Metode  
Fokuset på brannforebyggende arbeid basert på risiko- og sårbarhetsanalyser ble tydeligere etter at ny 
forebyggendeforskrift ble gjort gjeldende fra 01.01.16. Kommunene skal kartlegge sannsynligheten for brann, 
og de konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Det forebyggende arbeidet skal 
planlegges og gjennomføres i henhold til dette. Begrepet forebyggendeanalyse dukker imidlertid ikke opp i 
hverken forskrift eller veiledning, men i høringsutkastet til ny dimensjonerings-forskrift: 

Kommunen skal organisere, bemanne og utruste brann og redningsvesenet på bakgrunn av: 

a) risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), 
b) forebyggendeanalyse og 
c) beredskapsanalyse. 

I risiko- og sårbarhetsanalysen avdekkes hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i ansvars-området ved 
å kartlegge farer, hendelser med tilhørende risiko og sårbarheter. ROS-analysen gir svar på hva som kan gå 
galt og hvor det kan gå galt. 

Hvordan den kartlagte risikoen skal håndteres, følges opp gjennom forebyggendeanalysen (prioriteringer) og 
en beredskapsanalyse (dimensjonering). 

En omforent metodikk for forebyggendeanalyse foreligger ikke. Denne analysen bruker en liste med 
forhåndsdefinerte sårbarhetsfaktorer i kombinasjon med underlagsdokumentasjon (ref. kapittel 1.2) og 
arbeidsmøter med FHBR.  

I NS5814 Krav til risikovurderinger er begrepet sårbarhet definert slik:  

Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket hendelse, og til å gjenopprette sin 
opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen.  

Denne definisjonen blir noe upresis i denne sammenhengen – sårbarhet i denne analysen er knyttet til i hvilken 
grad FHBR, og da spesielt den forebyggende delen, er i stand til å ivareta samfunnsoppdraget sitt; Å forebygge 
og begrense konsekvensene av brann. Hver faktor blir vurdert med tanke på hva slags utfordringer de 
representerer for det forebyggende arbeidet. 

I neste delkapittel har vi listet opp områder der forebyggende brannvern utfører arbeidsoppgaver. Bakgrunnen 
for vurderingen er grunnlagsdokumentasjonen som FHBR har oversendt, registreringer angående 
fyringsanlegg, kunnskap om risikoutsatte grupper, områder med dårlig slokkevannsdekning samt annen 
relevant informasjon fremkommet gjennom arbeidsmøter. Organisasjon og arbeidsmetoder er også forhold 
som har betydning for sårbarhet. Kapittel 3.1 beskriver de ulike sårbarhetsfaktorene, og hva som skal vurderes. 
Selve sårbarhetsvurderingene gjøres i kapittel 4. 

3.1 Sårbarhetsfaktorer 

Sårbarhetsfaktorene beskriver hva som kan påvirke (på en negativ måte) forebyggende brannverns evne til å 
utføre det forebyggende arbeidet. Noen av disse kan sees på som en form for rammebetingelser; Geografiske 
forhold, eksisterende bebyggelse, innbyggertall osv. Disse påvirker det forebyggende arbeidet, men man får 
ikke forandret dem. Arbeidsmetoder, ressurstilgang og prioriteringer er eksempler på forhold som avdelingen 
kan påvirke og til dels styre selv. 

Dersom man ikke klarer å ivareta forebyggende oppgaver, vil dette kunne ha konsekvenser for liv og helse og 
materielle verdier. Samfunnet blir da mer sårbart. 
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Tabell 1 Oversikt sårbarhetskategorier 

Gradering Definisjon 
Sårbar Et forhold* som i stor grad bør påvirker det forebyggende arbeidet, og at det 

er en potensielt stor sikkerhetsgevinst å jobbe tettere med dette forholdet.  
Moderat sårbar Ett forhold* som til en viss grad kan påvirke det forebyggende arbeidet, og at 

det er en potensielt middels gevinst i å jobbe tettere med dette forholdet. 
Lite sårbar Ett forhold* som i liten grad kan påvirke det forebyggende arbeidet, og at det 

er  potensiell liten gevinst i å jobbe tettere med dette forholdet. 
 
* Ett tema, et fenomen, et geografisk forhold, en befolkningsgruppe mv. 

Listen nedenfor viser de ulike sårbarhetsfaktorene som er vurdert. Hvorfor faktoren er relevant for det 
forebyggende arbeidet er beskrevet, samt hva som påvirker faktoren. Hver faktor er også koblet opp mot 
relevant paragraf i brannforebyggende forskrift. Sårbarhetsfaktorene ble gjennomgått i arbeids-møter jf. kap. 
3.2. 

Tabell 2 - Beskrivelse av sårbarhetsfaktorer 

Sårbarhetsfaktor 
  

Hvorfor  Hva ønskes beskrevet/ vurdert 

Bebyggelse 
§14 Kartlegging av risikoen for 
brann 
 
 

 

Områder med tett bebyggelse 
kan utgjøre en særskilt 
sårbarhet i forhold til 
spredningsfare.  Videre vil ny 
bebyggelse eller gammel 
bebyggelse kunne være en 
faktor som påvirker det totale 
bildet.  
 
Fritidsboliger har ofte dårligere 
brannsikkerhet enn boliger.  
 
Oversikt over hvor 
forebyggende brannvern kan 
komme inn og gjennomføre 
tilsyn er avhengig av om 
boligen har pipeløp eller ikke. 
Boliger som ikke har pipeløp, 
eksempelvis kommunale boliger 
som fjerner ildsteder gjør at 
forebyggende brannvern ikke 
kan gjennomføre tilsyn i 
boligen.   

• Type bebyggelse 

• Tett/ spredt bebyggelse 

• Antall fritidsboliger 
(hyttekartlegging) – spredt 
eller samlet i større 
konsentrasjoner 

• Andel av bebyggelsen 
forebyggende brannvern 
kommer inn til - hvor stor 
andel av boligene har ikke 
pipeløp? Flere og flere 
kommunale boliger fjerner 
ildsteder. 

• Bygg hvor brannvesenet er 
sekundær rømningsvei.  
 

Fyringsanlegg 
§14 Kartlegging av risikoen for 
brann 
§16 Gjennomføring av det 
forebyggende arbeidet 
§17 Feiing og tilsyn med 
fyringsanlegg 
 

Oversikt over eksisterende 
fyringsanlegg og status på de 
anleggene som er konkludert 
bidrar til å kunne si noe om 
generell brannsikkerhet knyttet 
til slike anlegg i bygningene i 
kommunene, og kan være med 
på å synliggjøre om det er 

• Antall pipeløp 
o Boliger 
o Fritidsbolig/ hytter 

• Hvor stor andel anlegg er 
feiet? 

• Hvor stor andel med 
fyringsforbud er det gitt? 
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Sårbarhetsfaktor 
  

Hvorfor  Hva ønskes beskrevet/ vurdert 

områder som krever ekstra 
innsats.  

Risikoutsatte grupper 
§14 Kartlegging av risikoen for 
brann 
§16 Gjennomføring av det 
forebyggende arbeidet 

 

Ifølge brannstatistikk tilhører 3 
av 4 som omkommer i brann en 
risikoutsatt gruppe. Samtidig 
omkommer 8 av 10 i egen bolig. 
Ca. 50% av de som omkommer 
i brann mottar 
omsorgstjenester. 
 
I Norge er personer i 
risikoutsatte grupper 
overrepresentert i boligbranner 
med dødelig utfall. Som følge 
av en rekke reformer har ansvar 
og oppgaver blitt overført fra 
spesialisthelsetjenesten til 
kommunene, og de kommunale 
hjemmetjenestene har fått 
brukergrupper med mer faglig 
krevende og komplekse 
medisinske og psykososiale 
behov. Dette medfører at langt 
flere personer med høyere 
risiko for å omkomme i brann 
bor i egen bolig eller 
omsorgsbolig enn tidligere. 
 
Brannsikkerheten i et privat 
hjem er i mange tilfeller 
dårligere tilpasset den enkeltes 
behov enn den er i en offentlig 
institusjon, og utgangspunktet i 
bygningsregelverket er at 
beboeren skal kunne redde seg 
ut av boligen ved egen hjelp 
dersom det skulle oppstå en 
brann. 
 
En utvikling med flere 
hjemmeboende personer i 
risikoutsatte grupper vil kunne 
medføre en betydelig økning i 
antall omkomne i boligbrann 
dersom det ikke gjøres 
målrettede tiltak. 

Status i kommunene med hensyn 
på 

• andel eldre hjemmeboende, 

• personer med 
funksjonsnedsettelse, 

• rus/psykiatri,  

• arbeidsinnvandrere, 
asylsøkere. 

• kommunale boliger 

• samarbeidsavtaler mellom 
kommunene og 
forebyggende brannvern.  

Særskilte brannobjekter  
(§ 13 objekter) 

En brann i et slikt objekt vil 
kunne ha potensial for tap av 

• Antall objekter 
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Sårbarhetsfaktor 
  

Hvorfor  Hva ønskes beskrevet/ vurdert 

§14 Kartlegging av risikoen for 
brann 
§16 Gjennomføring av det 
forebyggende arbeidet 
§18 Risikobasert tilsyn 

 

mange menneskeliv, medføre 
særlig brannfare/store 
samfunnsmessige 
konsekvenser eller 
konsekvenser for 
kulturhistoriske verdier. 
(virksomheter/ institusjoner 
omtales nærmere som egne 
punkter i vurderingen) 

• Spesielle virksomheter/ 
industribedrifter 

• Institusjoner – antall og type 

• Objekter som peker seg ut og 
trenger særskilt oppfølging 

• Antall kulturhistoriske bygg 

Slokkevannsdekning 
§21 Slokkevannsdekning 

Områder med dårlig trykk/ 
kapasitet i 
vannforsyningssystemet har 
betydning i forhold til uttalelser i 
byggesak, dårlig tilgang på 
slokkevann. Videre vil 
utbygging i slike områder kunne 
medføre større konsekvens pga 
manglende slokkevann evt. 
også konsekvenser for 
vannforsyningen dersom det 
installeres sprinkleranlegg i 
områder med dårlig kapasitet.  

• Områder med dårlig 
slokkevannsdekning 

• Områder med manglende 
slokkevann 

Byggesak/ utbygginger 
§14 Kartlegging av risikoen for 
brann 
§16 Gjennomføring av det 
forebyggende arbeidet 
§19 Andre tiltak mot brann 

 

Planlagte utbygninger/ 
utbyggingsområder kan påvirke 
risikobildet i kommunene  

• Er det under planlegging 
spesielle utbygninger i 
kommunene; nye områder 
med utfordrende tilkomster, 
store prosjekter, dårlig 
slokkevannsdekning, større 
utbygning av fritidsboliger?  

• Antall utbyggingssaker til 
uttalelse 

Spesielle aktiviteter og 
arrangement 
§14 Kartlegging av risikoen for 
brann 
§16 Gjennomføring av det 
forebyggende arbeidet 
§19 Andre tiltak mot brann 

Faste arrangementer eller 
aktiviteter under planlegging og 
som er ny i kommunene 
(festival/ arrangement osv.) Kan 
påvirke risikobilde i kommunene 
det aktuelle året/ perioden og 
således kan kreve økt fokus fra 
forebyggende brannvern.  

• Festivaler og arrangementer 
som medfører en endret 
sårbarhet  

Statistikk fra BRIS 
§14 Kartlegging av risikoen for 
brann 
§15 Planlegging av det 
forebyggende arbeidet 
§20 Evaluering av det 
forebyggende arbeidet 

Bidrar til å vise historiske data 
over branner i kommunene.  

• Trekke inn de siste års 
statistikk fra BRIS (lokal 
brannstatistikk) 

• Hvor brenner det? 

• Hvor hyppig brenner det? 
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Sårbarhetsfaktor 
  

Hvorfor  Hva ønskes beskrevet/ vurdert 

Samarbeid med andre 
kommunale etater/ avdelinger 
§14 Kartlegging av risikoen for 
brann 
§16 Gjennomføring av det 
forebyggende arbeidet 
§19 Andre tiltak mot brann 
 

 

Flere av brannvesenets 
problemstillinger inkluderer 
andre kommunale enheter 
(byggesak, helse, VA osv.) Et 
tett samarbeid og god 
informasjonsflyt på internt i 
kommunene er nøkkelen til å 
lykkes. 

• Avtaler/rutiner/prosedyrer 
som regulerer samarbeidet 
internt i kommunene 

• Er alt forankret på riktig nivå? 

Egen organisasjon 
§14 Kartlegging av risikoen for 
brann 
§15 Planlegging av det 
forebyggende arbeidet 
§16 Gjennomføring av det 
forebyggende arbeidet 
§17 Feiing og tilsyn med 
fyringsanlegg 
§18 Risikobasert tilsyn 
§19 Andre tiltak mot brann 
§20 Evaluering av det 
forebyggende arbeidet 
§21 Slokkevannsdekning 
§22 Kommunens dokumentasjon 

Riktig kompetanse og utnyttelse 
av interne ressurser gjør 
arbeidet effektivt. Hva skal 
prioriteres? 

• Samarbeidet mellom 
forebyggende og beredskap 

• Samarbeidet mellom feierne 
og inspektører/ingeniører 

• Er det noe som mangler for å 
kunne løse oppdraget? 
(ressurser/utstyr/kompetanse) 

3.2 Arbeidet med analysen 

Det første arbeidsmøtet ble avholdt hos FHBR 6. mai 2020. Agendaen var innholdet i forebyggendeanalysen 
samt forventningsavklaringer og presiseringer. Sårbarhetsfaktorene ble gjennomgått og nødvendige innspill 
ble gitt i møtet.  

Innspillene fra det første arbeidsmøtet ble bearbeidet av Norconsult, og en midlertidig rapport med vurdering 
av de ulike sårbarhetsfaktorene ble gjennomgått i arbeidsmøte 2, som ble avholdt 28. mai 2020.  

Deltakere på arbeidsmøtene fremgår av tabellen på neste side.  

Rapporten er i etterkant av arbeidsmøte 2 bearbeidet av Norconsult og sendt på høring i FHBR før endelig 
ferdigstillelse.   
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Tabell 3 - Oversikt over deltakere på gjennomførte arbeidsmøter. 

Navn Møte 1, 6.5.2020 Møte 2, 28.5.2020 
Per Arne Wilmann, varabrannsjef Hitra  X X 
Vidar Aukan, tillitsvalgt Frøya X X 
Arne Glørstad, tillitsvalg Hitra X  
Sverre Strand Hansen, innsatsleder Hitra X X 
Dag Robert Bjørshol, brann-/plansjef Hitra X X 
Roy Kenneth Sundfjord, Utrykningsleder Frøya X X 
Johan Pettersen, fung. Brannsjef Frøya X X 
Roger Reitan, hovedverneombud Hitra X X 
Tore Andre Hermansen, oppdragsleder Norconsult X X 
Kevin Medby, prosessansvarlig Norconsult X X 
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4 Sårbarhetsvurdering 
I denne delen av rapporten drøftes de ulike sårbarhetsfaktorenes betydning for det forebyggende arbeidet, 
herunder prioritering av oppgaver og fokus. Diskusjonen er basert på arbeidsmøte mellom FHBR og 
Norconsult samt tilgjengelig grunnlagsdokumentasjon.  

4.1 Bebyggelse 

For de to kommunene er det definert totalt fire tettsteder i henhold til de krav SSB1 setter til tettsteder. De fire 
med innbyggertall pr. 20.12.2019 er:  
 Fillan, Hitra, 1142 innbyggere 
 Hestvika, Hitra, 265 innbyggere 
 Hammarvika, Frøya 461 innbyggere 
 Sistranda, Frøya 1121 innbyggere 
 
Utover disse tettstedene er det spredt bebyggelse som dominerer og som gjelder for de fleste områdene på 
de to øyene. Enkelte områder med spredt bebyggelse i tillegg til øyrekka er områder som har forholdsvis 
lang utrykningstid.  
 
I de to største tettstedene er det gjennom tiden blitt oppført alle typer boliger. Det vil si både eneboliger, 
kjedede boliger/ rekkehus og leilighetskomplekser.  
 
For Frøya vil bygningsmassen i Øyrekka være spesiell da dette er en del av kommunen som har svært lang 
innsatstid og det må benyttes båt. Her er også mye av bebyggelsen av eldre dato. Eksempelvis har Sula  tett 
bebyggelse av eldre dato. Det er 40 fastboende på øya, men en rekke fritidsboliger. Det er også leirskole, 
serveringssteder og overnattingsvirksomheter der. Videre vurderes Titran som et mer spesielt område på 
Frøya der det er tett bebyggelse, her er det også rorbuer som benyttes til utleievirksomhet. I tillegg er det en 
rekke boliger og bygninger som benyttes til utleie for utenlands arbeidskraft. En ser en tydelig større andel 
utleievirksomhet til utenlands arbeidskraft på Frøya enn på Hitra. 
 
Turisme er en viktig næringsaktivitet på de to øyene. Dette gjelder spesielt tilrettelegging for overnatting og 
utleie av båter til fisketurisme. Hitra har noen flere større turistvirksomheter og bygningskompleks hvor det 
drives utleie av leiligheter og rorbuer til turister.  
 
I den delen av tidligere Snillfjord kommune som er blitt en del av Hitra kommune er det spredt bebyggelse, 
med en del større landbruksbygg.  
 
Når det gjelder brannsikkerhet knyttet til bygningsmassen så vurderes det at nyoppførte bygg i kommunene 
generelt er bra, men ombygginger, og spesielt næringsbygg som gjøres om til overnatting, er en utfordring. 
Sporadisk overnatting gjør at de som overnatter heller ikke er kjent i byggene. Det er mistanke til flere bygg 
hvor dette er gjort, men kapasiteten ved forebyggende brannvern hindrer oppfølging av disse. Kommunene 
har også dårlige rutiner i forhold til oppfølging av tips som kommer inn.  
 
Hverken Frøya eller Hitra har høydemateriell, og følgelig finnes det ikke bygg der brannvesenets materiell er 
definert som rømningsvei.  
 
Når det gjelder konsentrerte næringsområder, er det noen områder som peker seg ut i begge kommunene; 
Dette gjelder Hammarvika, Nord Hammarvika og Nordskag på Frøya samt Hestvika, Ulvøya, Kuøya, 
Dolmsundet og Hitra industripark. De fleste av bedriftene i disse områdene er § 13-objekter. Det er gjort noe 

 
1 Oversikt over tettsteder med tilhørende befolkningstall: https://www.ssb.no/beftett  
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tilsynsvirksomhet mot enkelte virksomheter, men kjennskap til og kunnskap om også disse byggene kunne 
vært bedre ut fra et forebyggende perspektiv.  

Kommunale bygg er stort sett av eldre dato, men er blitt oppgradert og har en brannsikring som vurderes som 
god. Utfordringen i enkelte av de kommunale boligene er beboerne, noe som er naturlig i denne type boliger 
som skal tilbys til alle typer tjenestebrukere. En del av de kommunale boligene har deteksjon og 
alarmoverføring til 110 sentralen, men dette gjelder langt fra alle.  

I begge kommunene benyttes skoler til overnatting i noe grad, disse har ikke noen form for direktevarsling. Et 
spesielt objekt her er skolen på Sistranda som ligger i tilknytning til Frøyahallen. Der er det ofte at lag overnatter 
i forbindelse med trening og andre arrangement i Frøyahallen. Dette er bygg hvor det ikke er direktevarsling. 
Brannvesenet har heller ikke hatt som rutine å stille krav til overnattingsaktiviteten. Frøyahallen markedsfører 
også at ved utleie til eksterne lag og grupper er det behjelpelige med å ordne overnatting på bl.a. skoler.  

Brannvesenet opplever å få enkelte bekymringsmeldinger (tips) fra virksomheter og utleiesteder, og agerer 
på disse dersom det er kapasitet, men har ikke et system eller rutiner for å følge opp dette videre.  
 
Basert på lang utrykningstid til en god del områder hvor det også er tett bebyggelse, Øyrekka, Titran mv. og 
det faktum at det er både mye utleie til turister og utenlandskarbeidskraft i kommunene, vurderes denne 
faktoren til å være sårbar.  
  

4.2 Fyringsanlegg 

Feiertjenesten er felles for de to kommunene. Totalt er det ca. 6797 piper på Hitra og Frøya, dette er uten 
fritidsboliger. Årlig gis det tilbud om feiing av ca. 2000 piper, av disse får en i gjennomsnitt feiet 60 %. Feiing i 
kommunene utføres etter behov, men det er en målsetning om å tilby feiing hvert tredje år.  

For feiing benyttes KomTek som fagsystem for registrering og vurdering av objekt for feiing. Her legges 
nødvendige opplysninger inn for det enkelte objekt og det benyttes for prioritering av behov for feiing. 
Feiertjenesten begynner å få grei kontroll på boliger på Hitra, men noe gjenstår på Frøya når det gjelder 
boliger. Det samme gjelder fritidsboliger på begge øyene. Her er det mange med ukjent status, og det er 
kjent at det er mer hjemmesnekrede løsninger på fritidseiendommene.  

Når det gjelder fyringsanlegg så er det generelt sett god tilstand på disse i de to kommunene. Det blir gitt få 
fyringsforbud, ca. 3-5 pr. år.  Når det gjelder boligtilsyn er det litt forskjell på kommunene i antall utførte. Noe 
som også gjenspeiler forskjellen i kjennskap til status for fyringsanlegg mv. I 2019 ble det varslet henholdsvis 
308 boligtilsyn på Hitra og 15 tilsyn på Frøya. Av disse fikk en gjennomført 201 tilsyn på Hitra og 14 tilsyn på 
Frøya.  

Det opplyses om at det er besluttet å gå over til den nye løsningen KomTek brannforebygging. Det vil gi 
gode muligheter for registrering og oppfølging knyttet til hele det forebyggende området.  

Gitt behov for prioritet på fritidsboliger og behovet for boligtilsyn jf. også kapittel om bygningsmasse, vurderes 
sårbarheten å være moderat sårbar. -  

4.3 Risikoutsatte grupper 

I etterkant av NOU 2012:4 Trygg Hjemme, er det et ønske om et økt fokus på det forebyggende arbeid rettet 
mot risikoutsatte grupper. Disse defineres av DSB som eldre over 70 år, personer med nedsatt fysisk eller 
psykisk funksjonsevne, personer med rus/psykiatriproblemer samt arbeidsinnvandrere og flyktninger. 
Demografi og alderssammensetting i Hitra og Frøya kommuner fremgår av vedlegg 1.   

Frøya har en god del eldre hjemmeboende med behov, og det eksisterer i noen grad et uformalisert 
samarbeid med hjemmesykepleien. Hitra har hatt felles øvelser med hjemmesykepleien, men det er ikke et 
formalisert samarbeid mellom de to kommunale enhetene, og det er heller ikke utarbeidet en plan for 
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hvordan og når dette evt. skal gjennomføres som en gjentakende hendelse. Innvandrere og asylsøker er det 
god oversikt over, men dårligere oversikt når det gjelder arbeidsinnvandrere. Brannvesenet driver per i dag 
ikke med spesielt informasjonsarbeid rettet mot disse gruppene.  
 
Eldre hjemmeboende er spredt rundt om på øyene, men risikogrupper som bor i kommunale boliger er 
sentralisert og konsentrert både på Frøya og Hitra. Kommunene har ikke deltatt i den nasjonale kampanjen 
knyttet til Trygg hjemme. Videre har kommunen mange yngre beboere i utleieleiligheter/ hybler pga. 
videregående opplæring og yrkesskole. Det bør vurderes å iverksette informasjons-kampanjer overfor både 
elver og utleiere ved skolestart. 
 
Arbeid mot risikoutsatte grupper er tidkrevende og komplekst, og det bør inngås formelle samarbeidsavtaler 
med øvrige enheter i kommunen som jobber med disse gruppene til daglig, særskilt helse og omsorg. Dette 
for å kartlegge og avklare behov, ønsker og ressursbruk. Basert på foreliggende status på arbeidet mot 
risikoutsatte grupper vurderes denne faktoren som sårbar.  

4.4 Særskilte brannobjekter 

Kommunene har i størrelsesorden 100 bygg/ objekter som klassifiserer til å bli definert som særskilt 
brannobjekt i henhold til § 13. En god del av disse er pr. i dag ikke hjemlet inn under forskriften og således 
ikke blitt definert som særskilte brannobjekt. Dette selv om brannvesenet mener at det helt opplagt er et 
særskilt brannobjekt. Dette gjelder både industrivirksomheter som oppbevarer og håndterer farlige stoffer og 
overnattingsvirksomheter i kommunene. Overnattingskapasiteten er også økende på øyene, men her 
mangler brannvesenet oversikt. Tilsyn vurderes å være en ressurskrevende aktivitet, både for 
tilsynsmyndighet og objekteier/virksomhet. Tilsyn bør hovedsakelig gjennomføres der det er høy risiko 
(risikobasert), og der andre virkemidler gir mindre effekt. Det er viktig at kommunen fortsatt har oversikt over 
de særskilte brannobjektene og fordelingen på a, b og c-objekter.  

Den forebyggende aktiviteten mot disse virksomhetene kan beskrives som begrenset. Det foreligger pr. i dag 
ikke noe verktøy eller praksis i forebyggende brannvern for å kunne risikovurdere de enkelte virksomhetene. 
Dermed gjennomføres det ikke et risikobasert tilsyn i kommunene slik lovverket krever.  Det gjøres ingen 
risikovurderinger i brannvesenet av de særskilte brannobjektene, og det foreligger heller ingen rutiner for 
hvordan dette skal gjøres. I tillegg er det som nevnt mangler knyttet til å hjemle alle objektene inn under § 
13.  

Når det gjelder tilsynsvirksomhet mot denne type objekter ble det i 2019 utført 12 tilsyn på Hitra (tilsvarer 
tilsyn mot 30 % av § 13 objektene lokalisert på Hitra). På Frøya ble det utført 4 tilsyn (tilsvarer tilsyn med 6 % 
av objektene lokalisert på Frøya). Gjennomføring og ikke minst oppfølging av tilsyn, herunder å gi avvik, 
oppleves som komplisert av de som utfører tilsynene. Dette gjelder både fordi det er store aktører som 
utfordrer tilsynsvirksomheten på deres konklusjoner, men også fordi det er små forhold i kommunene der 
mange kjenner hverandre.  

I tillegg til objektene som er lokalisert på land er det pr. i dag en uavklart hvilken status de mange fôrflåtene 
knyttet til oppdrettsanleggene skal ha. Om disse skal underlegges brannvesenets ansvar eller om de skal 
underlegges sjøfartsdirektoratet og tilhørende regelverk. Det gås ikke tilsyn på disse objektene per i dag. Om 
disse skal legges inn under brannvesenets ansvar vil mengden § 13 objekt øke for de to kommunene. 
Gjennom arbeidet med denne analysen er det gjort en henvendelse til Kystverket for å se om det er mulig å 
få en avklaring. Dialogen med Kystverket fremgår av vedlegg 2, men ansvarsforhold knyttet til 
tilsynsvirksomheten er ikke avklart. 

Basert på manglende risikovurderinger og utfordringer knyttet til tilsynsvirksomhet vurderes denne faktoren 
som sårbar. 
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4.5 Slokkevannsdekning 

Det er utfordringer med slokkevannsforsyning flere steder på begge øyene. Dette gjelder også i øyrekka, 
spesielt Sula. Det er de siste årene gjort en del investeringer i VA-nettet på Hitra som har ført til bedre 
dekning i Knarrlagsund og på Melansjøen. For Frøya er det laget en plan for oppgradering av VA-nettet som 
også vil bidra til bedre slokkevannsforsyning.  
 
Det er lokalisert tankbil både på stasjon Sistranda, stasjon Fillan og på stasjon Sunde, og dette er med på å 
redusere sårbarheten. Utfordringen med å basere beredskapen på tankbil kan i enkelte tilfeller være at det 
ikke møter opp tilstrekkelig med mannskap med relevant sertifikat/kompetanse, slik at en ikke får rykket ut 
med den. I flere områder vil det også være mulig å benytte seg av sjøen som slokkevannskilde ved bruk av 
bærbare pumper. Brannvesenene disponerer dette, men det er ikke gjort noe for tilrettelegging av slik 
innsats.  
 
Å kjenne til kapasitet (mengde og trykk) i VA-nettet er viktig for kommunene i forhold til utbygginger og spesielt 
for objekter som krever sprinkling. Dette fordi en da kan stille krav overfor utbygger om at det må suppleres 
med egen tank/ basseng for å sikre tilstrekkelig kapasitet.  
 
Basert på operativt handlingsmønster for beredskapen i de to brannvesen vurderes denne faktoren å være 
sårbar. Spesielt kan det arbeides videre med tilrettelegging av steder for å benytte sjøen som kilde for 
slokkevann.  

4.6 Byggesak/ utbygginger 

Forebyggende brannvern er i hovedsak ikke involvert i plan- og utredningsarbeid på kommuneplan-/ 
reguleringsplannivå. På Frøya er det blitt mer og mer kontakt med byggesak de siste årene, men det 
foreligger ingen rutiner eller noen formalisert avtale når forebyggende skal kontaktes eller involveres. 
Forebyggende opplever vel så mye at det er utbyggere som tar kontakt for å få aksept for sine løsninger.  

På Hitra er situasjonen noe annen da brannsjef også er plansjef i kommunen. Det bidrar til å sike at 
brannvesenet stort sett har innsyn i saker og kan uttale seg. Likevel foreligger det ingen formelle rutiner for 
at forebyggende brannvern skal uttale seg, i praksis gjøres det gjennom plansjef.  

Slokkevann er allerede vurdert i denne analysen og gjentas ikke her, men det temaet er også viktig å ivareta i 
større utbyggingssaker og spesielt i forbindelse med sprinkling av bygg. Videre er det et viktig punkt at 
utbyggere skal sørge for at krav til adkomst og oppstilling for utrykningskjøretøy blir ivaretatt i nye 
utbyggingsprosjekter eller ved ombygginger.  

Med et manglende formalisert samarbeid mellom forebyggende og byggesak i kommunene, vurderes faktoren 
å være moderat sårbar. Dette gjelder spesielt knyttet til søknader om ombygging og informasjonsdeling internt 
mellom de to enhetene i kommunen.  

4.7 Spesielle aktiviteter og arrangement 

Det er generelt mange og store arrangementer i denne regionen, spesielt sommerstid. Det eksisterer ikke 
noe system/ eller rutine om at det for slike arrangementer skal leveres risikoanalyse i forkant av 
arrangementene. Det er heller ikke praksis at det utføres tilsyn under arrangementer. For en del av 
arrangementene som er på øyene sommerstid innebærer det en ansamling av mange båter der folk også 
overnatter, noe som vurderes å medføre en stor risiko.   
 
Oppfølging, råd og veiledning overfor arrangører oppleves i dag som et sporadisk og tilfeldig arbeid fra 
brannvesenets side.  
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Det kan stilles krav til arrangøren, og bør etableres fast rutine på at arrangør leverer ROS-analyse i forkant, i 
tillegg til å sikre at arrangørene har fokus på det forebyggende arbeidet i forkant av arrangement. I dette 
arbeidet vil DSBs Veileder for sikkerhet ved store arrangementer være et nyttig verktøy for forebyggende 
brannvern. 
 
Basert på at dagens arbeid mot arrangører er tilfeldig og sporadisk, og at det er mange arrangementer store 
og små i løpet av året i kommunene, vurderes faktoren til å være sårbar.  

4.8 Statistikk fra BRIS 

BRIS (Brann, Redning, Innrapportering, Statistikk) er brann og redningsvesenets rapporteringsløsning til DSB. 
Løsningen forvaltes av DSB. Formålet med BRIS er å gi brann og redningsvesenet et bedre grunnlag for å 
drive effektivt forebyggende arbeid, utvikle beredskapen, gi lokale og nasjonale beslutningstakere nødvendig 
styringsinfo, samt redusere dobbeltregistrering og øke datakvaliteten.  

For kommunene skal BRIS gi et bedre grunnlag for å gjøre prioriteringer og vedtak. Verktøyet skal gjøre det 
lettere å fokusere på det brannforebyggende arbeidet. Datagrunnlaget i BRIS vil bli bedre og bedre etter hvert 
som mer data samles inn. Det finnes en ny funksjon, BRIS UT, som skal gi brann og redningstjenestene, 
inkludert 110-sentralene, tilgang til en utvidet statistikk- og visualiseringsmodul. Bruken av BRIS kan derfor bli 
(og bør bli) et viktig verktøy for planlegging og styring av det forebyggende arbeidet. Alle oppdrag med 
utrykning, og som registreres hos 110-sentralene, overføres automatisk til BRIS. Tallene som fremkommer i 
BRIS i dag inneholder fortsatt en god del usikkerhet, og det oppleves at registreringene som gjøres i BRIS 
ikke er godt nok kvalitetssikret. Mangelfulle eller feilregistrerte opplysninger som legges inn i BRIS gjør at data 
man tar ut, ikke gir et komplett bilde.  

Pr. i dag brukes ikke BRIS aktivt for planlegging av det forebyggende arbeidet.  

Faktoren vurderes som sårbar, da man per i dag ikke har full tillit til dataene som finnes i BRIS, og at BRIS 
ikke benyttes i særlig grad som underlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av forebyggende arbeid. 

4.9 Samarbeid med andre kommunale enheter 

Det er ikke etablert noe formalisert samarbeid med øvrige kommunale enheter, men det foregår sporadisk 
samarbeid med helse, VA, kart, byggesak og miljø. Dette baserer seg i hovedsak på kjennskap til 
enkeltpersoner ved de ulike avdelingene.  
 
Samarbeid på tvers av kommunale enheter vurderes som svært viktig når det gjelder brannforebygging. Her 
vil en kunne få bistand fra andre enheter til også å drive forebyggende brannvern og være observatører spesielt 
hos risikoutsatte grupper.  Det krever høyt fokus fra alle involverte parter, og mange fag og kryssende 
interesser gjør slikt samarbeid krevende, det foreligger heller ingen rutiner knyttet til dette i dag. Faktoren 
vurderes derfor som sårbar.  

4.10 Egen organisasjon 

Status i dag er at det forebyggende brannvernet i de to kommunene består av 1,4 årsverk i tillegg til feierne. 
Stillingsdekning ligger litt over kravet om ett årsverk forebyggende pr. 10.000 innbyggere2. I tillegg er det tre 
personer i feiertjenesten, pluss at det for feierne er en ubrukt stillingshjemmel. Dimensjoneringsforskriften sier 
at «feiertjenesten skal dimensjoneres ut ifra behovet for feiing og tilsyn i den enkelte kommune/ region», og 
gir altså ikke noe forholdstall slik som for det øvrige forebyggende arbeidet.  

Gjennom arbeidsmøter er det gitt uttrykk for at det er utfordrende å drive det forebyggende arbeidet i 
kommunene. Dette går både på at en ikke får prioritert nok dedikert tid til det forebyggende arbeidet, og det 
går noe på kompetanse, spesielt knyttet til tilsynsvirksomhet. Begge som innehar funksjonen leder 

 
2 Tall fra SSB viser at Hitra og Frøya kommuner hadde 10254 innbyggere pr. 1. kvartal 2020. 
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forebyggende har oppgaver knyttet til beredskap mv. i de to brannvesenene. Videre fremgår det at det er 
manglende rutiner knyttet til det forebyggende arbeidet, og det foreligger heller ikke noe plan for eller 
prioritering av det forebyggende arbeidet. Det forsøkes etter beste evne å gjøre litt av alt.  
 
Det er også identifisert mangler knyttet til arbeidsverktøy for å oppfylle lovens krav om risikobasert tilsyn og 
risikovurdering av ulike objekter. Her er det også mangler knyttet til hjemling av objekter inn under § 13. Det 
er kommet frem gjennom arbeidet med analysen at det er besluttet å gå til anskaffelse av KomTek 
Brannforebygging. Her vil det også ligge muligheter for å systematisere det forebyggende arbeidet i de to 
kommunene og gjennomføre nødvendige risikoanalyser av §13-objekter.  
 
Når det gjelder samarbeid internt og mot beredskapsavdelingen så er det begrenset informasjonsutveksling 
mellom forebyggende brannvern og beredskap. Slik informasjonsdeling er heller ikke systematisert i 
organisasjonene. Det gjennomføres objektsyn med mannskaper og det skjer følgelig en viss 
informasjonsutveksling i forbindelse med den aktiviteten. Ressursbegrensninger gjør at det heller ikke ligger 
til rette for informasjonsinndeling for et deltidsbrannvesen.  

Basert på mangler knyttet til struktur i det forebyggende arbeidet vurderes denne faktoren som sårbar. 

4.11 Annet brannforebyggende arbeid 

FHBR forebyggende brannvern utfører annet forebyggende arbeid som ikke nødvendigvis påvirker 
sårbarhetsfaktorene, men som påvirker organisering og dimensjonering av avdelingen. 

Dette kommer i tillegg til feiing og tilsyn med fyringsanlegg samt tilsyn med særskilte brannobjekter. Dette 
gjelder eksempelvis kampanjer, prosjekter, kurs og opplæring, informasjonstiltak, bruk av sosiale medier, 
samarbeid med frivillige organisasjoner samt andre tilsynsaktører. 

DSB har initiert «Alt vi kan mot brann», en felles nasjonal satsing fram til 2020 på brannforebyggende 
informasjons- og kommunikasjonstiltak. Dette inkluderer Komfyrvaktkampanjen, Brannvernuka, 
Kjøkkenpraten, Røykvarslerdagen og Aksjon boligbrann. Deltakelse i slike nasjonale kampanjer, 
konferanser, mv. er begrenset pga. manglende ressurser og kapasitet. Frøya kommune deltar på en enkel 
måte inn mot Trygg hjemme kampanjen, men Hitra deltar ikke i slike kampanjer per i dag. Det er noe besøk 
hos/fra barnehager og skoler i brannvernuka, men heller ikke et system for dette. Frøya har hatt kampanje 
mot ungdomskolen. Det vurderes å være et potensial for forebyggende brannvern i de to kommunene når 
det gjelder å delta på nasjonale kampanjer.  
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5 Samlet sårbarhetsbilde og tiltaksvurdering for
forebyggende brannvern FHBR

5.1 Samlet sårbarhetsbilde for FHBR

FHBR Forebyggende brannvern framstår samlet sett som sårbarog det er et større arbeid som må nedlegges
for å løfte det forebyggende arbeideti de to kommunene. Samtidig vurderes det som positivtat de faktorene
som er mest sårbare, kan FHBR i stor grad påvirke og gjøre noe med i egen regi. Dette krever imidlertid at
ressursene i det forebyggende arbeidet brukes målrettet og med tydelige prioriteringer.

De faktorene som er identifisert som sårbare er:

1. Bebyggelse
2. Risikoutsatte grupper
3. Særskilte brannobjekt
4. Spesielle aktiviteter og arrangement
5. Statistikk fra BRIS
6. Egen organisasjon.

5.2 Tiltaksvurdering for forebyggende enhet

Det forebyggende arbeidet i FHBR er i liten grad systematisert og blir ikke systematisk evaluert i henhold til
fastlagte rutiner. I det forebyggende arbeidet har det blitt gjennomført det som vurderes som enklere og mindre
tidkrevende oppgaver, og vært fokus på informasjonstiltak. Basert på det etablerte sårbarhetsbildet for
forebyggende brannvern i FHBR, samt utarbeidetROS-analyse for FHBR, mådet jobbes videre med utvikling
av organisasjon og systematikk rundt det forebyggende arbeidet.

Figur 1 er hentet fra temaveilederen til kapittel 4 i forebyggendeforskriften. Den viser prosessen for hvordan
man kan gå fram for å bestemme satsningsområder for det forebyggende arbeidet.

Figuren ble benyttet som bakgrunnsprosess i forbindelse med arbeidsmøte 2, der det ble sett på områder som
forebyggende brannvern bør prioritere i 2020og tiden fremover. Resultatet fra dette arbeidet fremgår i kapittel
5.2.1 og 5.2.2.

Figur 1 Prioritering av satsningsområder

Prioriterte aktiviteter knyttet til egen organisasjon, system og administrasjon

Det er identifisert forhold som i hovedsak er knyttet til utvikling av egen organisasjon. Det vurderes som svært
viktig å prioritere dette arbeidet for å løfte det forebyggende arbeidet i kommunene.
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Kritisk gjennomgang av dagens organisering av det forebyggende arbeidet 
Mål Etablere et solid forebyggende arbeid i kommunene Hitra og Frøya som er i tråd med 

gjeldende forskriftskrav.  
Tiltak • Omorganisere og samle det forebyggende arbeidet i en enhet FHBR 

Forebyggende brannvern  
• Utnevne en leder forebyggende, som leder enheten FHBR Forebyggende 

brannvern, og dermed utgjør funksjonene som forebyggende leder i begge 
kommunene. 

• Etablere ytterligere ett årsverk forebyggende slik at enheten minst består av to 
årsverk (i dag er det 1,4 årsverk forebyggende samlet for Frøya og Hitra.) 

• I en overgangsperiode bør det vurderes å tilføre ytterligere ett årsverk for å 
kunne etablere den nye forebyggende enheten og samtidig drive 
forebyggende arbeid i de to kommunene.   

• FHBR Forebyggende brannvern bør inngå som en avdeling i et felles 
brannvesen for kommunene Frøya og Hitra – Frøya og Hitra Brann og 
redning. Feierne blir en del av avdeling Forebyggende brannvern.  

 

Vurdere samarbeidsformer med andre forebyggende avdelinger i andre brannvesen 
Mål Etablere en solid forebyggende enhet, og  i tillegg sikre at de ansatte har et større 

fagmiljø å støtte seg på 
Tiltak • Vurdere om det er hensiktsmessig å samarbeid med et brannvesen i 

nærområdet for å styrke fagmiljøet for forebyggende arbeid i FHBR. Formen 
på samarbeidet bør vurderes nærmere når ny enhet for forebyggende 
brannvern er etablert jf. mål og tiltak ovenfor.  

 

Samarbeid med andre enheter i kommunen 
Mål Etablere et mer formalisert samarbeid med andre enheter i kommunene spesielt i 

forhold til risikoutsatte grupper, ombygginger, fyringsanlegg og særskilte brannobjekt.  
Tiltak • Inngå et formalisert samarbeid med helse og omsorg, teknisk/ plan og bygg, 

oppvekst mv. Det må avtales hva samarbeidet skal inneholde og hvordan en i 
praksis skal gjennomføre det.  

 

Dedikert tid for forebyggende arbeid 
Mål Sikre at avsatt tid for forebyggende arbeid blir benyttet 
Tiltak • Leder FHBR Forebyggende brannvern ansettes i heltidsstilling 

• I så stor grad som mulig tilstrebe heltidsstillinger på øvrige som ansettes i 
FHBR Forebyggende brannvern.  

 

Kompetansehevende tiltak 
Mål Kompetanseutvikling egne ansatte 
Tiltak • Arbeidet med forebyggendeanalysen har avdekket at det er kompetansebehov 

for personell som i dag utfører forebyggende arbeid i kommunene. Dette 
gjelder spesielt knyttet til tilsynsmetodikk. Både gjennomføring og oppfølging 
av tilsyn.  

• Nødvendig kompetansebehov bør kartlegges og må sees i en større 
sammenheng med det første mål omtalt i dette kapittelet. Hvordan 
kompetansehevingen skal foregå må også vurderes nærmere, enten gjennom 
kursing, samarbeidsavtaler med andre brannvesen (hospitering) mv.  
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Kontinuerlig evaluere detforebyggende arbeid gjennomført siste år
Mål Sikre at utført forebyggende arbeid blir evaluert før neste års planer etableres. Dette i

henhold til krav i gjeldende forskrift.
Tiltak • Etablere et system som på en systematisk måte kan evaluere det

forebyggende arbeidet. Systemet bør kunne identifisere behov for endringer i
forebyggingsarbeidet.

Prioriterte aktiviteter knyttet til lovpålagte oppgaver og tjenester

Det er avdekket at det innenfor enkelte områder må jobbes aktivt for at det forebyggende arbeidet skal
tilfredsstillende gjeldende lov og forskriftskrav.

Registrere alle særskilte brannobjekt
Mål Sørge for at alle § 13 objekt er registrert
Tiltak • Gjennomgå og identifisere alle § 13 objekt i de to kommunene

• Gjennomgå og sørge for at alle identifiserte § 13 objekt er hjemlet
• Etablere et grunnlag som utgangspunkt for å kunne risikovurdere alle

særskilte brannobjekt.

Drive risikobasert tilsyn
Mål Ha løpende risikovurdering av § 13 objekt basert på tilsyn for å kunne prioritere

tilsynsvirksomheten
Tiltak • Basert på gjennomført kartlegging av § 13 objekt må det gjennomføres

risikovurdering av alle objektene for å danne et utgangspunkt å kunne
prioritere tilsyn. Arbeidet vil måtte strekke seg over tid da alle objektene må
besøkes.

• Ta i bruk KomTek Brannforebygging for å gjennomføre risikoanalyser av
objektene.

Gjennomføring av planlagte aktiviteter mot § 13 objekt
Mål Øke tilsynsvirksomheten/ informasjonskampanjer mot § 13 objekter
Tiltak • Det bør fastsettes mål for hvor mange tilsyn som skal gjennomføres pr. år. I

dette måletmå det inkluderes oppfølging i etterkant av tilsyn.
• Etablere plan for tilsyn basert på gjennomført risikovurdering av de enkelte §

13 objektene.

Etablere rutiner for gjennomføring av tilsyn ved § 13 objekt.
Mål Utføre tilsyn på ensartetmåte, uavhengig av hvem som går tilsyn
Tiltak • I forbindelse med etablering av FHBR Forebyggende brannvern tilrådes det

utarbeidelse av rutiner for gjennomføring av det forebyggende arbeidet,
herunder gjennomføring av tilsyn (Internkontrollsystem).

Øke frekvens på bolig/ fritidsbolig tilsyn
Mål Etablere status for boliger Frøya særskilt samt begynne kartlegging av fritidsboliger
Tiltak • Fortsette arbeidet feierne utfører pr. i dag, herunder prioritere boliger på Frøya

• Etablere plan for å kunne gjennomføre tilsyn på fritidsboliger i kommunene
• Vurdere å ta i bruk ubenyttet stillingshjemmel for å øke kapasitet til feierne



Forebyggendeanalyse 

 
Frøya og Hitra brann og redning 
Oppdragsnr.: 5193367   Dokumentnr.: 5193367-FB-01   Versjon: J04 

  

2020-08-19  |  Side 25 av 34  

 

Etablere planer for øvelser sammen med helse og omsorg i kommunene  
Mål Ha en samordnet plan for øvelser tilpasset helse og omsorg i kommunene 
Tiltak • Utarbeide øvelsesplan for ansatte i helse og omsorg, hjemmesykepleie, 

sykehjem mv. Øvelsene bør gå på både hva en gjør i akutte situasjoner og 
hvordan spesielt hjemmesykepleien kan bidra til det brannforebyggende 
arbeidet.  

 

Vurdere deltakelse på nasjonale kampanjer i større grad 
Mål Mer målrettet forebyggende arbeidet som ivaretar nasjonale føringer og 

satsingsområder.  
Tiltak • Delta på nasjonale kampanjer som ikke krever mye innsats fra eget personell 

men der gevinsten vurderes å være stor gitt drahjelp fra nasjonal kampanje.  
• Gå gjennom nasjonale kampanjer som kommer og prioritere deltakelse.  

 

Etablere planer for informasjonstiltak overfor risikoutsatte grupper/ VGS-elver som flytter på 
hybel, utleiere, mv.   
Mål Øke kunnskap om faren for brann og brannforebygging blant unge førstegangs 

borteboere og utleiere  
Tiltak • Invitere utleiere av hybler til informasjonsmøte om brannforebygging 

• Ha informasjonsdag på videregående skole for førsteårselever som har flyttet 
på hybel. Informasjon bør også nå andre elevere som evt. har flyttet på hybel 
senere i skoleløpet.  

 

Avklare status fôrflåter  
Mål Avklare om fôrflåter er objekter som brannvesenets er ansvarlig for med hensyn på 

forebyggende arbeid.  
Tiltak • Følge opp allerede sendt henvendelse til Kystverket for å avklare nødvendig 

status på fôrflåter. Evt. gå videre med dette dersom det ikke oppnås avklaring 
med Kystverket.  

• Dersom det konkluderes med at brannvesenet har et ansvar med hensyn til 
det brannforebyggende arbeidet må disse kartlegges og evt. registreres som § 
13 objekt og inkluderes i øvrige aktiviteter knyttet til særskilte brannobjekt. 

 

Arrangement  
Mål Oppnå bedre sikkerhet og brannforebyggende arbeid for arrangement (konserter, 

festivaler) i kommunen  
Tiltak • Etablere rutiner og retningslinjer som medfører at arrangører av større 

arrangement (konserter, festivaler mv.) i kommunene må levere risiko- og 
sårbarhetsanalyse i forkant av arrangementer som viser at en ivaretar 
sikkerhet generelt, men forebyggende brannvern spesielt.  

• Etablere rutiner for gjennomgang av ROS-analyser og kunne gi veiledning til 
arrangører om tiltak mv.  

• Etablere rutiner for å kunne gjennomføre tilsyn under arrangementer.  
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Aktiviteter som vurderes nedprioritert i 2020

Gjennom arbeidet med denne forebyggendeanalysen ble det ikke identifisert eller besluttet hvor det kan være
mindre aktivitet i 2020. FHBR må ha stort fokus på å reetablere det forebyggende arbeidet, det må derfor
gjøres kontinuerlig justeringer på de oppgaver som gjennomføres basert på ressurstilgang.

5.3 Evaluering og dokumentasjon av det forebyggende arbeidet

Evaluering av det forebyggende arbeidet innebærer å hente ut læringspunkter fra det arbeidet man har gjort,
slik at neste gjennomføring gir en forbedring. Dette inkluderer både driftsrutiner, kampanjer og prosjekter.
Evalueringer vil avdekke hva som fungerer og hva som ikke gjør det. Evnen til å kunne endre kurs fordi man
ser at noe ikke fungerer, vil bidra til en mer riktig bruk av ressurser og tid.

Det er også viktig med evaluering av branner og andre hendelser som er relevante for det forebyggende
arbeidet. Dette blir i svært liten grad gjennomført i FHBR per i dag. En rutine som beskriver innslagspunktet
for når branner skal evalueres, bør utarbeides.

Det må dokumenteres at det forebyggende arbeidet blir gjennomført i samsvar med kravene i forskriften. Det
må også legge til rette for at DSB kan gjennomføre et effektivt tilsyn med utførelsen av det forebyggende
arbeidet.

Det sentrale målet er å synliggjøre at prinsippene om risikobasert og systematisk forebyggende arbeid er
ivaretatt, noe som innebærer å vise at man har:

o innhentet relevant informasjon fra nasjonale data og om lokale forhold (§14)

o gjennomført en tilsiktet organisering av aktivitetene for å nå målene for brannvernet. Det må fremgå
tydelig hvordan satsningsområder, og attiltak er prioritert og begrunnet (§15)

o et vesentlig samsvar mellom planen for det forebyggende arbeidet og de aktivitetene som har blitt
utført i løpet av året. Avvik skal dokumenteres (§16)

o oppfylt minstekravene til tiltak mot brann (§§17-19)

o rutiner for et helhetlig og konsekvent system for gjennomføring og oppfølging av evalueringer (§20)
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6 Oppsummering og konklusjon 
Kommunens plikter innen forebyggende brannvern fremgår av forskrift om brannforebygging. I forskriftens 
kapittel 4 fremgår blant annet følgende:  
 

§ 14.Kartlegging av risikoen for brann 
Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, helse, 
miljø og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal herunder kartlegge utsatte grupper i 
kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann, og brannobjekter der 
brann kan føre til tap av mange menneskeliv. 
 
§ 15.Planlegging av det forebyggende arbeidet 
Kommunen skal fastsette satsingsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å redusere den 
kartlagte risikoen for brann på en effektiv måte. Satsningsområdene og tiltakene skal prioriteres og 
begrunnes. 
 
§ 16.Gjennomføring av det forebyggende arbeidet 
Kommunen skal gjennomføre tiltak i samsvar med planen for det forebyggende arbeidet, og på 
bakgrunn av hendelser, bekymringsmeldinger og lignende som gir ny kunnskap om risikoen for 
brann. 

Arbeidet med forebyggendeanalysen har avdekket at Frøya og Hitra kommuner må iverksette et større arbeid 
for å løfte det brannforebyggende arbeidet for å kunne tilfredsstille forskriftskravene, følge opp funn i den 
gjennomførte ROS-analysen og drive et risikobasert forebyggende arbeid. 
 
Hitra og Frøya har felles forebyggendeavdeling, men de to brannvesenene har hver sin leder forebyggende. 
Totalt er det 1,4 stillingshjemler til forebyggende arbeid fordelt med 0,7 stillingshjemler pr. brannvesen. Basert 
på tilbakemeldinger under arbeidet med denne analysen fremgår det at en ikke klarer å gjennomføre 1,4 
årsverk forebyggende arbeid i de to kommunene. Dette med bakgrunn i at det er kombinerte stillinger og at 
annet arbeid knyttet til beredskap hovedsakelig blir prioritert.  Kommunene har også 3 stillingshjemler som 
utgjør feiertjenesten i de to kommunene. Der foreligger det hjemmel til ytterligere en stilling som ikke er benyttet 
pr. i dag.   
 
Etter den nye forebyggendeforskriften ble gjeldende fra 2016, har rammene for hvordan man skal drive 
forebyggende arbeid endret seg. Tilsynsvirksomheten skal være risikobasert, og det åpnes for å benytte seg 
av andre tiltak enn tradisjonelle tilsyn. Dette er i liten grad implementert i FHBR.  
 
Dagens organisering med felles forebyggende avdeling, men der hvert brannvesen har sin egen forebyggende 
leder fremstår som en mindre egnet måte å drive det forebyggende arbeidet på. Samtidig avdekker arbeidet 
med analysen at det er utfordringer med å få til totalt 1,4 årsverk forebyggende arbeid da andre oppgaver blir 
prioritert foran dette arbeidet. I utgangspunktet skal totalt 1,4 årsverk forebyggende arbeid være tilstrekkelig i 
forhold til gjeldende forskriftskrav. Gjennom forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 
fremgår det krav om at det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om 
brannforebyggende tiltak og tilsyn pr. 10.000 innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. De to 
kommunen har samlet sett rett i overkant av 10.000 innbyggere per juni 2020. Samme forskrift stiller også krav 
om følgende: Brannvesenets forebyggende avdeling skal være slik bemannet og ha slik kompetanse at de 
krav som stilles til brannvesenets gjennomføring av forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles. 
Norconsult er av den oppfatning at dagens organisering ikke tilfredsstiller dette kravet. Gjennom forskriftens § 
3.1 stilles følgende krav: Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner for best mulig å utnytte samlet 
kompetanse i regionen, slik at det forebyggende arbeid blir utført tilfredsstillende. Med den bakgrunn tilrådes 
det å omorganisere dagens forebyggende brannvernarbeid. Det bør opprette en ny felles avdeling med en 
felles leder. Samtidig bør en se på samarbeidsmuligheter med andre brannvesen som det er naturlig å kunne 
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samarbeide med for å bygge fagmiljø, kompetanse og sikre utvikling av det forebyggende arbeidet på Frøya 
og Hitra.  
 
Det forebyggende arbeidet i de to kommunene vurderes å  være svært viktig da en har en rekke områder med 
lang utrykningstid, i tillegg til øyrekka med dens utfordringer. Videre er det mange fremmedarbeidere i de to 
kommunene, og gjennom arbeidet med analysen påpekes det problematikk med ombygging av næringslokaler 
til hybelhus mv. Et godt forebyggende arbeid i kommunene vurderes å kunne være et direkte og godt 
risikoreduserende tiltak.  

Det er viktig å påpeke at i forbindelse med denne forebyggendeanalysen har FHBR lagt ned mye godt arbeid 
i prosessen. Det er identifisert satsingsområder, og det er fastsatt mål for hva en bør oppnå i tiden fremover. 
Dette omfatter både interne aktiviteter for å utvikle enheten, og utadrettet virksomhet. De foreslåtte fokus-
områdene er bygget opp under vurderinger gjort i den overordnede ROS-analysen for FHBR og de 
sårbarhetsvurderinger som er utført i denne forebyggendeanalysen.  

Norconsult tilråder at hovedaktiviteten for det forebyggende arbeidet er omstrukturering av dagens 
organisasjon og forebyggende arbeid. Når det er på plass vil den viktigste oppgaven videre være rettet mot § 
13 objekt, både å få kartlagt og hjemlet alle, samt gjennomføre risikovurderinger av dem. Dette vurderes å 
være et svært omfattende arbeid gitt dagens registreringsstatus for disse objektene. Det tilrådes derfor at det 
i en periode tilføres ytterligere ressurser til det brannforebyggende arbeidet, utover forskriftens minste krav. 
For gjennomføring av risikovurdering av § 13 objektene må det etableres et verktøy for å kunne gjennomføre 
og dokumentere analysen, samt sikre oppfølging over tid. Et slikt verktøy kan etableres i Excel eller gjennom 
moduler i KomTek brannforebygging som feierne tar i bruk. Det tilrådes at en benytter verktøyet som en 
allerede har besluttet å ta i bruk for feierne.  
 
Målene som er satt for 2020 vurderes som svært tøffe gitt dagens status på det forebyggende arbeidet. For å 
få det forebyggende arbeidet opp på et akseptabelt nivå må det besluttes at arbeidet omorganiseres, og at det 
for en periode tilføres ressurser ut over forskriftens minstekrav. Videre må det også gjøres 
kompetansehevende tiltak. spesielt knyttet til tilsynsvirksomheten, og dette vil også kunne være 
ressurskrevende. Gitt dagens status på det forebyggende arbeidet bør det også søkes samarbeid med andre 
brannvesen som ytterligere kan bidra til utvikling av det forebyggende arbeidet på Frøya og Hitra. En slik 
samarbeidsform kan være av forskjellig art, eksempelvis kjøp av tjenester, hospitering, kunnskapsoppbygging, 
etablering av nettverk mv. Uansett valg av samarbeidsform er det viktig for kommunene Frøya og Hitra at det 
forebyggende arbeidet løftes og prioriteres i tiden fremover.  
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7 Referanser 
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 
(brann- og eksplosjonsvernloven) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20?q=brann og eksplosjonsvernloven 

Forskrift om brannforebygging 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710 

Veiledning til forskrift om brannforebygging 

https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-
brannforebygging/ 

Temaveiledning til kapittel 4 i forskrift om brannforebygging 

https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/temaveileder-til-kapittel-4-i-
forskrift-om-brannforebygging/ 

Utkast til høringsnotat for forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og 
nødmeldesentralene 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/nyheter/brann-og-redningsvesenforskriften---utkast-til-
horingsnotat.pdf 

https://www.brannstatistikk.no/brus-ui/ 
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Vedlegg 1: Demografi 
Befolkningsgrunnlaget med alderssammensetning og informasjon om hvilke typer boliger folk bor i, er viktig 
for planlegging av det forebyggende arbeidet. 

Frøya  

Frøya kommune har i henhold til Statistisk sentralbyrå (SSB) et folketall på 5166 innbyggere pr. første kvartal 
2020. Aldersfordeling og personer med innvandrerbakgrunns nasjonalitet kommer frem av figurene under. 
SSB forventet at Frøya kommune har et innbyggertall på vel 5800 i 2040.  

 

Figur 2 Alderssammensetning Frøya kommune 

 

Figur 3 Innvandrere i Frøya kommune 
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I henhold til kommunestatistikken fra SSB er det registrert 1990 eneboliger og 83 leiligheter i kommunen. Det 
er registrert 1070 hytter i kommunen, og av befolkningen bor 7,4 % på landbruks-eiendom.  

Hitra 

Hitra kommune har i henhold til Statistisk sentralbyrå (SSB) et folketall på 5088 innbyggere pr. første kvartal 
2020. Aldersfordeling og personer med innvandrerbakgrunns nasjonalitet kommer frem av figurene under. 
SSB forventet at Frøya kommune har et innbyggertall på vel 4554 i 2040.  

 

Figur 4 Alderssammensetning Hitra kommune 

 

Figur 5 Innvandrere i Hitra kommune 
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I henhold til kommunestatistikken fra SSB er det registrert 2260 eneboliger og 204 leiligheter i kommunen. Det 
er registrert 1927 hytter i kommunen, og av befolkningen bor 13,3 % på landbrukseiendom.  

 



 

2020-05-26  |  Side 33 av 34  

Vedlegg 2: Dialog med Kystverket: fôrflåter/ produksjonsplattform for lakseoppdrett.  
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Sammendrag 
Med utgangspunkt utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse Brann- og ulykkesrisiko Frøya og Hitra brann og 
redning, september 2019 |1| er denne beredskapsanalysen gjennomført. Formålet med analysen er at Frøya 
og Hitra brann og redning (FHBR) kommer frem til en riktig dimensjonert beredskap som står i forhold til det 
kartlagte risikobildet for kommunene. Beredskapsanalysen vil bli benyttet til å identifisere eventuelle behov for 
kompetanseheving, bemanning og materiell/utstyr. I tillegg vil den danne en del av grunnlaget for 
organisasjonens overordnede beredskapsplan.  

I beredskapsanalysen har FHBR 

• Ved hjelp av et kriteriesett bestemt dimensjonerende hendelser hentet fra ROS-analysen, og 
videreutviklet disse dimensjonerende hendelsene til scenarioer/tidslinjer.  

• Fastsatt operative mål for de dimensjonerende hendelsene. Disse er knyttet til scenarioenes faser - 
varsling, mobilisering, ankomst, håndtering/bekjempning, demobilisering  
og normalisering. 

• Sjekket ut om dagens organisering av beredskapen og tilgjengelige ressurser er tilstrekkelig for 
kunne håndtere de dimensjonerende hendelsene, og at de operative målene kan innfris. 

Basert på en trinnvis prosess ble følgende dimensjonerende hendelser for FHBR besluttet: 

• Industribrann/ eksplosjon 
• Stor brann i helse-/omsorgsinstitusjon 
• Brann i overnattingssted på Øyrekka 
• Brann i område med begrenset slokkevann (kommunal vannforsyning uten tilstrekkelig trykk og -

mengde) 
• Brann i båt/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg 
• Stor vegtrafikkulykke 
• Ulykker med redningsbehov 
• Helseoppdrag 
• Brann i terreng 
• Akutt forurensning 

Det ble gjort vurderinger av: Dimensjonering (organisering/mannskap/struktur), ledelse og strategi, materiell 
og kompetanse.   

Basert på arbeidet med ROS-analyse i 2019 og denne beredskapsanalysen fremmes det en overordnet 
tilrådning om at det etableres et nytt felles brannvesen for de to kommunene – Frøya og Hitra brann og redning 
(HFBR). Dette vurderes å styrke brann- og ulykkesberedskapen i regionen betraktelig og vil sikre et større 
fagmiljø og mer dedikert tid til å utvikle brannvesenet videre fra ledende funksjoner. I arbeidet er det ikke funnet 
grunnlag for endring av stasjonsplassering og dagens stasjoner anbefales i hovedsak videreført. Det er 
identifisert en potensiell oppside ved å vurdere flytting av Nordskag stasjon. Det vil medføre flytting av 
stasjonen til et egnet område som sikrer samlokalisering med Salmar. Det vil kunne gi synergieffekter med 
Salmars industrivern, et bedre egnet lokale og raskere tilgang til mannskaper.  

Det fremmes en sterk tilrådning om at det etableres et felles brannvesen for de to kommunene før en søker 
andre samarbeidskonstellasjoner med nabobrannvesen eller i regionen. Det tilrådes at det forholdsvis raskt 
etableres en felles 01- vakt. Dette vil kunne gi en større avlastning på de som inngår i vaktordning i dag, det 
bidrar til å etablere et tettere samarbeidsmiljø mellom de to brannvesenene, og med et potensial for 
økonomiske besparelser. Dette med bakgrunn i at begge kommunene i dag besitter 01-vakt i eget brannvesen. 
Det vil også si at det må etableres ordninger med utrykningsledere knyttet til de ulike stasjonene, jf. også 
forskriftskrav knyttet til innsatstyrke (dimensjoneringsforksriften § 5-2).  

Videre er det gjennom beredskapsanalysen avdekket forhold som går på organisering og mannskapsstyrken, 
spesielt knyttet til de to hovedstasjonene. Det foreslås derfor å jobbe videre med å øke mannskapsstyrken 



Beredskapsanalyse 

 

Frøya og Hitra brann og redning 
Oppdragsnr.: 5193367   Dokumentnr.: 5193367-BA-01   Versjon: J04 

  

2020-08-19  |  Side 4 av 58  

tilknyttet disse stasjonene. Det vil si å oppdimensjonere styrken fra 16 til 20 mannskaper. Alternativt kan det 
vurderes innføring av vaktordning ved stasjonene. Det er også identifisert noen øvrige forhold som vil bidra til 
en sterkere organisering og sikre brannvesenet at det har en tilstrekkelig stor og riktig styrke å rykke ut med. 

De identifiserte behovene fremgår samlet i vedlegg 3 – Oppfølgingsplan. Det er også funnet forhold som går 
på tvers av de dimensjonerende hendelsene. Disse er omtalt i rapportens kapittel 5. Som de viktigste 
momentene i tillegg til overnevnte forhold bør også følgende nevnes:  

• Alle mannskaper må ha grunnutdanning brannkonstabel (grunnkurs deltid). 
• Utvikle lederkompetanse på innsatsleder (0.1) og utrykningsleder (1.9). 
• Stile krav om bo- og arbeidssted nær stasjonene ved nyansettelser. 
• Vurdere vaktordning på sjåfører for tungbil. 
• Tilstrekkelig tilgang på mannskaper med tungbilsertifikat. 
• Tilstrekkelig antall og tilgjengelig mannskaper med røyk/kjemikaliedykker kompetanse. 
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1 Innledning 
 
I Brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om organisering av brannvesen (dimensjonerings-forskriften) 
stilles minimumskrav til etablering, drift, dimensjonering og organisering av brann- og redningstjenesten. Det 
er i tillegg et krav at det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som grunnlag for 
beredskapsplanverket.  

Det er en faglig utfordring for Brann- og redningsetatene å beskrive et riktig og tilstrekkelig beredskapsnivå 
basert på en forskrift som er generell og rettet mot alle norske kommuner. For Frøya og Hitra brann og redning 
(FHBR) har det vært et ønske å benytte en tydelig og etterprøvbar metodikk som viser hva som vil være en 
best, og mest kostnadseffektiv, beredskap for brannvesenets ansvarsområde. Vi har derfor sett til andre 
beredskapsmiljøer og deres praksis med å dimensjonere beredskap.  

En beredskapsanalyse vil sammen med ROS-analysen danne et beslutningsgrunnlag for hvilken beredskap 
og robusthet FHBR bør sikte mot i årene fremover. 

Beredskapsanalysen er et bindeledd mellom ROS-analysen og plan for organisering og dimensjonering av 
beredskapen. I beredskapsanalysen vurderes behovet for ulike tiltak som kan styrke beredskapen. Disse 
omhandler organisering/mannskap/struktur, ledelse og strategi samt materiell og kompetanse.   

Vi gjør oppmerksom på at det foreligger et forslag til ny forskrift som skal erstatte dagens 
dimensjoneringsforskrift - Forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og 
redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og redningsvesenforskriften). Forslaget er sendt fra 
DSB til Justis- og beredskapsdepartementet. Etter behandling i departementet vil forskriften sendes ut på 
høring. Vesentlige endringer som denne forskriften legger opp til, er gjennomgått i kapittel 3.2 Lover og 
forskrifter.   

I denne analysen er det derfor lagt til grunn kravene i dagens dimensjoneringsforksrift, men vi har også sett til 
ny forskrift slik at FHBR gjennom dette arbeidet skal kunne møte de nye kravene på en god måte. 
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2 Beredskapsanalyse 

2.1 Behovet for beredskapsanalyse 

Med utgangspunkt i Risiko- og sårbarhetsanalyse Brann- og ulykkesrisiko Frøya og Hitra brann og redning, 
september 2019 er det gjennomført en beredskapsanalyse. Formålet med analysen er at FHBR skal komme 
frem til en riktig dimensjonert beredskap som står i forhold til det avdekkete risikobilde for kommunen.  

Beredskapsanalysen består av tre trinn: 

• TRINN 1: Ved hjelp av et kriteriesett beslutte dimensjonerende hendelser på basis av ROS-
analysen, og videreutvikle disse dimensjonerende hendelsene i form av scenarioer/tidslinjer.  

• TRINN 2: Fastsette operative mål for de dimensjonerende hendelsene. Disse er knyttet til 
scenarioenes faser - varsling, mobilisering, ankomst, håndtering/ bekjempning, 
demobilisering og normalisering. 

• TRINN 3: Sjekke om organisering av beredskapen, og tilgjengelige ressurser for å kunne 
håndtere de dimensjonerende hendelsene, er tilstrekkelig for å innfri de operative målene. 

Vurderingen tar utgangspunkt i følgende antakelse: 

 
Dette betyr ikke at FHBR alene skal dimensjonere sin beredskap mot alle mulige hendelsene som kan inntreffe 
i regionen. Store hendelser som kan betegnes som «storulykker» vil måtte håndteres sammen med andre 
beredskapsaktører i regionen og storsamfunnet for øvrig, herunder nabobrannvesen selv om de vil ha 
forholdsvis lang utrykningstid til kommunene. Men beredskapsanalysen skal bidra til at FHBR blir i stand til å 
håndtere en rekke små og mellomstore hendelser alene, og større hendelser i samvirke med andre aktører. 

2.2 Metodikk for analysen  

I gjeldende lovverk eller føringer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), er det ikke 
utarbeidet krav til beredskapsanalyser1  og følgelig heller ikke krav til hvordan en slik analyse skal utarbeides.  
Norconsult har bistått FHBR med utarbeidelse av denne beredskapsanalysen, og metoden som er benyttet er 
mye brukt av andre beredskapsaktører i samfunnet. Vi har gjort noen tilpasninger til brann- og 
redningstjenesten. Metoden er beskrevet i det etterfølgende.  

Første del av analysen er å benytte en «kriteriebasert utvelgelsesteknikk» for hendelsene i ROS-analysen. 
Kriteriene benyttes for å komme frem til dimensjonerende hendelser. Den består av følgende tre trinn: 

Trinn A 

Gjennom gjeldende lov- og forskriftskrav stilles det noen minimumskrav til beredskapen brannvesenet i 
kommunen skal ha. Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 sier at brannvesenet blant annet skal 
(beredskapsperspektiv): 

• være innsatsstyrke ved brann 
• være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og 

sårbarhetsanalyse 
• etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske 

territorialgrensen 
 

1 Krav om analyse fremmes i forslag til ny dimensjoneringsforskrift sendt Justisdepartementet november 
2017. 

Dersom FHBR har en beredskap som kan håndtere et begrunnet utvalg dimensjonerende  
hendelser, vil den også være i stand til å håndtere andre liknende hendelser. 
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I tillegg er det gjennom nasjonale retningslinjer stilt krav om innsats ved situasjoner med pågående livstruende 
vold (PLIVO). Denne legges også til grunn som et minimumskrav.  

Punktene fra § 11 i brann- følges blant annet videre opp i veiledning til dimensjoneringsforskriften. I denne 
veiledningen står følgende:   

Minstekravene for beredskap er fastsatt med sikte på at brannvesenet skal kunne håndtere branner i objekter 
som oppfyller det branntekniske sikkerhetsnivået, som følger av Plan- og bygningsloven (pbl) med forskrifter 
og brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter. Konsekvensene etter de fleste branner/ulykker vil som 
følge av disse bestemmelsene være redusert til det som "normalt" blir akseptert. 

Videre i samme veiledning er det gitt beskrivelse på hva et brannvesen dimensjonert etter standardkravene 
skal kunne håndtere av omfang på brann/ ulykke. Det deles inn i liten – større og de største det er det er 
forventet at et vaktlag bestående av 4 personer skal kunne håndtere hendelser som defineres som liten, og at 
12-14 mannskaper i innsats håndterer hendelser i kategori større. Det vises til DSBs veiledning for ytterligere 
beskrivelser og redegjørelser for de tre kategoriene.  

Trinn A er å gå gjennom aktuelle hendelser for beredskapsanalysen og se om noen av disse er dekket av krav 
til minimumsberedskap definert gjennom lov og forskrift. Hendelser som vurderes å være omfattet av disse 
minimumskravene tas ut av videre analyse.  

Trinn B 

Gjennom et sett av kriterier formulert som ja/nei spørsmål, velges så ut hvilke hendelser i ROS-analysen som 
vi faglig mener er representative (typiske) og dimensjonerende.  

For hver hendelse på lista fra ROS, stilles følgende spørsmål: 

1. Vurderer brannvesenet risiko slik at det er rimelig å dimensjonere egne beredskapsressurser opp mot 
denne hendelsen? 

• Hendelser som ikke vurderes som rimelige å dimensjonere for,  
vurderes i et storulykkeperspektiv (samordning med andre aktører). 

2. Er hendelsen spesielt mannskapskrevende? 
3. Er hendelsen spesielt materiellteknisk krevende? 
4. Krever hendelsen spesielle metoder/ kompetanse? 
5. Krever hendelsen operative beslutninger der flere hensyn må veies mot hverandre? 

For at hendelsen fortsatt skal defineres som en dimensjonerende hendelse kreves det at det svares «ja» på 
spørsmål 1 i tillegg til ja på ett eller flere av de fire neste spørsmålene.  

Trinn C 

Hendelsene som nå gjenstår etter trinn A og B, er kandidater til dimensjonerende hendelser. Listen kan likevel 
bestå av flere lignende hendelser. Trinn C innebærer en vurdering av om det er naturlig å slå sammen enkelte 
hendelser til en og samme dimensjonerende hendelse.  

Dimensjonerende hendelser 

De hendelsene som er resultatet etter denne prosessen, er dimensjonerende hendelser for FHBR, og tas med 
videre i beredskapsanalysen og det utvikles scenarioer og fastsettes operative mål (beredskapsanalysen trinn 
2 og 3). 
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Vurdering av scenarioer

For de identifiserte dimensjonerende hendelsene utvikles realistiske scenarioer. Disse blir så vurdert opp mot
funn i foreliggende ROS-analyse, organisasjonenes erfaring og kompetanse. Dette skal sikre at
beredskapsrelevante funn og tilrådninger i ROS-analysen blir ivaretatt.

2.3 Grunnlag for beredskapsanalysen

Grunnlaget for beredskapsanalysen er ROS-analysen som ble utarbeidet høsten 2019 |1|. Det er gjort et valg
om ha med hendelser vurdert med høyt risikonivå i ROS-analysen som grunnlag for beredskapsanalysen.
Oversikt over de aktuelle hendelsene fremgår av vedlegg 1. Totalt ble det tatt med 19 ulike hendelser/ tema
som et innledende grunnlag inn i beredskapsanalysen.

2.4 Gjennomføring av analysen

Arbeidet med analysen ble igangsatt våren 2020 og pågikk frem til august2020. Beredskapsanalysen inngår
i et større analysearbeid som også omfavner tidligere utarbeidet ROS-analyse og forebyggendeanalyse som
er utarbeidet parallelt med denne beredskapsanalysen.

Norconsult har bistått i gjennomføring av beredskapsanalysen og det er underveis gjennomført arbeidsmøter
som fremgår av tabellen under. Norconsult har vært tilrettelegger for arbeidsmøtene og utarbeidet denne
analyserapporten basert på de innspill og forhold som er kommet frem i arbeidsmøtene.

Rapporten er sendt på høring i FHBR før ferdigstillelse.

Tabell 1 -Oversikt over arbeidsmøter gjennomført i prosessen med beredskapsanalysen

Navn Møte 1, 7.5.2020 Møte 2, 28.5.2020
Per Arne Wilmann, varabrannsjef Hitra X X
Vidar Aukan, tillitsvalgt Frøya X X
Arne Glørstad, tillitsvalg Hitra X
Sverre Strand Hansen, innsatsleder Hitra X X
Dag Robert Bjørshol, brann-/plansjef Hitra X X
Roy Kenneth Sundfjord, Utrykningsleder Frøya X X
Johan Pettersen, fung. Brannsjef Frøya X X
Roger Reitan, hovedverneombud Hitra X X
Tore Andre Hermansen, oppdragsleder Norconsult X X
Kevin Medby, prosessansvarlig Norconsult X X
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3 Dimensjoneringsgrunnlag
Det er forventet at FHBR skal kunne håndtere et stort spenn av ulike branner og ulykker. FHBR må disponere
egnet og tilstrekkelig utstyr med høy driftssikkerhet til innsats ved branner og ulykker. Samt ha en
stasjonsstruktur som sikrer innsats i hele det geografiske området som de to brannvesen dekker.

3.1 Dagens organisering

FHBR har totalt 67 deltidsansatte mannskaper. Disse fordeler seg på totalt 5 stasjoner og 3 depot. Det er ikke
vaktordning for mannskapene. Videre har begge brannvesen i utgangspunktet en brannsjef i 20 % stilling,
leder beredskap i 30 % stilling og leder forebyggende i 70 % stilling. Per juni 2020 er det kun én stilling (100
%) som skal dekke alle de tre ledelsesfunksjonene i Frøya brann og redning.

Hitra har 4 overbefal i 4-delt turnus, der tre overbefal mangler nødvendig kompetanse.

Frøya har 3 overbefal i 3-delt turnus, der to overbefal mangler nødvendig kompetanse.

Stasjoner, bemanning og vaktordning

Brannstasjoner/ depotHitra med tilhørende mannskapsstyrke

• Fillan stasjon: 16 mannskaper
• Sandstad stasjon: 8 mannskaper
• Kvenvær depot: 3 mannskaper
• Sunde stasjon: 8 mannskaper

Brannstasjoner/ depot Frøya med tilhørende mannskapsstyrke

• Sistranda stasjon: 16 mannskaper
• Nordskag stasjon: 4 mannskaper
• Mausen depot: 6 mannskaper
• Sula depot: 6 mannskaper

Kjøretøy

FHBR har en kjøretøypark som fremgårav listen under. Flere av kjøretøyene til Hitra er gamle, enkelte 20-
26 år gamle. Frøya har generelten god kjøretøypark med relativt nye biler. Det er imidlertid ingen
transportmidler for utstyr og mannskaper i øyrekka, kun hengere ved Sula og Mausund depot. Utskifting av
mannskapsbil 2/D12 på stasjon Sistranda ligger inne i budsjettforslag 2021.

Tabell 2-Kjøretøy disponert av FHBR

Hitra - kjøretøy/transportmateriell Årsmodell Plassering
Mannskapsbil (2000 liter) 1991 Fillan
Tankbil (8000 liter) 1996 Fillan
Fremskutt enhet (Mercedes Sprinter m/Cobra
skjærslokker)

2006 Fillan

Befalsbil (Mazda pickup) 2007 Fillan
Feierbil 2004 Fillan
Fremskutt enhet (Mercedes Sprinter m/Cobra
skjærslokker)

2006 Sandstad

Mannskapsbil (2500 liter) 2003 Sandstad
Toyota Hiace 2002 Kvenvær
Mannskapsbil Scania (2500 l) 1992 Sunde
Tankbil Volvo F7 (13000 l) 1993 Sunde
Volkswagen, Framskutt enhet, skumslukkingssystem 2019 Sunde
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Hitra - kjøretøy/transportmateriell Årsmodell Plassering 
Mannskapsbil 4x4 (3000 l) 2016 Sistranda 
Mannskapsbil (2400 l) 1994 Sistranda 
Tankbil (10 000 l) 2008 Sistranda 
Vaktbil  2014 Sistranda 
Adm.bil  2018 Sistranda 
Fremskutt enhet (MB Sprinter m/skumslokkesystem) 2015 Nordskag 

 

3.2 Lov- og forskriftskrav 

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets rednings-oppgaver 
(brann- og eksplosjonsvernloven) angir kommunens plikter innen brannvern og beredskap. Brann- og 
redningsetatens primæroppgaver fremgår av lovens kapittel 3; Kommuners plikter og fullmakter; § 11 – 
Brannvesenets oppgaver. Dimensjoneringen av etatens tjenesteproduksjon er basert på forskrift om 
organisering og dimensjonering av brannvesen (1995). 

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen er den mest sentrale forskriften som regulerer 
hvordan det kommunale brannvesen bygger sin beredskapsorganisasjon. Den lister opp spesifikke 
kompetansekrav, mannskaps- og materiellbehov, vaktordninger og organisering. Kommunen er pliktig til å 
oppfylle disse minimumskravene basert på tettsteder, innbyggertall og innsatstider, men det skal ut fra en 
ROS-analyse vurderes om dette er tilstrekkelig, eller om forhold i kommunen tilsier at beredskapen må styrkes 
ut over dette. 

Noen av kravene gitt i forskriften er gjengitt i det videre;  

§ 5-1.Dimensjonering og lokalisering 

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor krav 
til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav minst 4 skal være 
kvalifiserte som utrykningsledere. 

§ 5-2.Vaktlag og støttestyrke 

Et vaktlag skal minst bestå av: 

• 1 utrykningsleder 
• 3 brannkonstabler/røykdykkere. 

Støttestyrke er: 

• fører for tankbil 
• fører for snorkel-/stigebil. 

I tillegg står det i § 4-12.følgende om skogbrann; 

I områder hvor det er betydelig fare for brann i skog, skal brannsjefen i samråd med de lokale skogbruks-
myndigheter organisere en særskilt reservestyrke for innsats ved slike branner. Slik reservestyrke skal øves 
for aktuelle oppgaver. 

I henhold til § 9 i brann- og eksplosjonsvernloven skal alle kommuner etablere en risiko og sårbarhetsanalyse. 

Bortsett fra kravene til bemanning (deltidsstyrker/ kasernering av mannskap), stiller lov og forskrift de samme 
kravene til beredskap i små og store kommuner. Det er ikke stilt spesifikke krav til dimensjonering av 
røykdykkerberedskap. 

Det stilles også krav til brann- og redningstjenesten i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff og 
forskrift om håndtering av farlig stoff. Internkontrollforskriften gjelder for alle virksomheter, men er spesielt viktig 
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for arbeid som utgjør en risiko for liv og helse. Videre stilles de krav til beredskap mot akutt forurensning i
forurensningsloven.

Et av de mest sentrale kravene som stilles til beredskap og innsats i dimensjoneringsforskriften er kravet til
innsatstid:

• Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem med
videre, strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10
minutter.

• Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer
den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført.

• Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles
mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke
overstige 30 minutter.

Nytt forslag til dimensjoneringsforskrift

I november 2017 oversendte DSB til Justis- og beredskapsdepartementet forsalg til ny forskrift som skal
erstatte dagens dimensjoneringsforskrift. Den nye forskriften har fått tittelen; Forskrift om organisering,
bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og
redningsvesenforskriften). Forslaget er nå til behandling i departementet før det skal sendes ut på høring. I
dette kapittelet oppsummeres noen av de vesentligste endringene som kan få betydning for utviklingen av
Frøya Hitra brann og redning.

Det bemerkes her at beredskapsanalysen er utarbeidet i henhold til gjeldende krav da det er forventet at ny
forskrift skal ut på en lengre høringsrunde og at det vil ta lang tid før den trer i kraft.

DSB kommenterer selv de viktigste endringene på følgende måte2;

De viktigste bestemmelsene i dagens forskrift er beholdt, særlig minimumskravene knyttet til organisering,
bemanning og utrustning. Samtidig er det gjort endringer som skal sikre innbyggerne enda bedre tjenester fra
brann- og redningsvesenet i fremtiden. Det foreslås tydeligere og til dels nye krav til analyser av risiko,
sårbarhet, beredskap og forebygging, som grunnlag for organisering, utrustning og bemanning av etaten. Dette
innebærer samlet sett noe økt fleksibilitet for kommunene til å løse sine oppgaver med utgangspunkt i lokal
risiko.

En annen viktig endring som foreslås er krav om tre ledere på heltid i alle brann-og redningsvesen; brannsjef,
leder forebyggende og leder beredskap.

FHBR tilfredsstiller ikke kravene knyttet til ledelse pr. dags dato. Organisasjonen har ikke brannsjef, leder
forebyggende og leder beredskap i 100 % stillinger. Når det gjelder krav til analyser er det høsten 2019 og
våren 2020 utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for FHBR i tillegg til forebyggendeanalyse og
beredskapsanalyse (dette dokumentet), dette gjør at FHBR tilfredsstiller dette kravet. Videre skal FHBR
videreutvikle seg for å sikre innbyggerne enda bedre tjenester i tiden som kommer.

De mest sentrale forskriftene i forslaget er oppsummert i det videre, etterfulgt av kommentarer ang. status hos
FHBR.

§ 7 Grunnlag for organisering, bemanning og utrustning

Kommunen skal organisere, bemanne og utruste brann- og redningsvesenet på bakgrunn av:

a) risiko- og sårbarhetsanalyse,
b) forebyggendeanalyse og

2 Tekst er hentet fra DSBs nyhetsartikkel om forslaget til ny forskrift; Fremtidens brann- og redningsvesen,
3.11.2017 - https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2017/fremtidens-brann--og-redningsvesen/
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c) beredskapsanalyse. 

Brann- og redningsvesenet skal sørge for at relevante aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelsen av 
analysene. Analysene skal være oppdaterte. 

FHBR tilfredsstiller dette kravet etter at forebyggende- og beredskapsanalyse er utarbeidet i 2020 

§ 8 Risiko og sårbarhetsanalyse (se omtale under) 

§ 9 Forebyggendeanalyse (se omtale under) 

§ 10 Beredskapsanalyse  

Brann- og redningsvesenet skal utarbeide en beredskapsanalyse på bakgrunn av risiko- og 
sårbarhetsanalysen og forebyggendeanalysen. Beredskapsanalysen skal angi hvilke uønskede hendelser det 
skal etableres beredskap for, og vurderingene som ligger til grunn for organiseringen, utrustningen og 
bemanningen av brann- og redningsvesenet. Beredskapsanalysen skal identifisere hvilke ressurser som 
er nødvendig for en tilfredsstillende håndtering av hendelsene. 

Disse tre paragrafene går nærmere inn på de ulike analysene og innholdet i dem og hva de skal danne 
grunnlaget for. FHBR har høsten 2019 og våren 2020 gjennomført prosess og utarbeidet alle disse analysene 
og kravene tilfredsstilles.  

§ 11 Planverk 

Risiko- og sårbarhetsanalysen, forebyggendeanalysen og beredskapsanalysen skal følges opp med 
nødvendig planverk for å sikre god håndtering av bestemte typer hendelser og viktige risikoobjekter. Brann- 
og redningsvesenet skal også følge opp analysene med en plan for å sikre at personellet har nødvendig 
kompetanse. Planene skal iverksettes, evalueres og ved behov endres i henhold til erfaringer. 

Det er naturlig at FHBR fortsetter prosessen som har pågått våren 2020 og utarbeider et slikt 
beredskapsplanverk. FHBR har gode forutsetninger for å oppfylle dette forskriftskravet.  

§ 12 Ledelse av brann- og redningsvesenet 

Brann- og redningsvesenet skal som et minimum ledes av tre kvalifiserte personer i hele stillinger, hvorav én 
leder brann- og redningsvesenet, én leder forebyggendearbeidet og én leder beredskapsarbeidet. Flere 
kommuner bør samarbeide om å oppfylle kravene til lederstillingene. Lederen av brann- og redningsvesenet 
skal ha en stedfortreder. 

FHBR tilfredsstiller ikke dette kravet med dagens organisering, det vil kreve betydelige ressurser dersom 
dette kravet skal innfris og taler for at det bør arbeides for å danne ett felles brannvesen i de to kommunene. 
Selv ved et sammenslått brannvesen vil dagens stillingshjemler ikke oppfylle kravet som stilles gjennom 
denne forskriften. Om et slikt krav blir gjeldende kan det også bidra til å aktualisere et fremtidig samarbeid 
med brannvesen i regionen.    

§ 14 Beredskapsstyrken 

Brann- og redningsvesenet skal ha en beredskapsstyrke i henhold til beredskapsanalysen, jf. § 10. Brann- og 
redningsvesenets beredskapsstyrke skal bestå av minst 16 personer, der minst fire skal være kvalifiserte som 
utrykningsledere. Antall personer i beredskapsstyrken kan fravikes med grunnlag i 
beredskapsanalysen, jf. § 10. 

FHBR tilfredsstiller dette kravet i forhold til antall, men det er identifisert svakheter knyttet til deltidsstyrken og 
hvor mange som i praksis møter ved alarm, spesielt på dagtid. Videre mangler en del av mannskapene 
nødvendig grunnutdannelse. Ny forskrift åpner for å fravike kravet dersom beredskapsanalysen tilsier det. Noe 
den utførte ROS-analysen og denne beredskapsanalysen evt. skal være med å belyse.  
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§ 15 Lokalisering av beredskapsstyrken 

Brann- og redningsvesenets beredskapsstyrke for håndtering av branner og andre ulykker skal med grunnlag 
i beredskapsanalysen lokaliseres slik at den dekker tettsted der dette finnes. Beredskapsstyrken kan 
dekke flere tettsteder. 

FHBR tilfredsstiller dette kravet gitt dagens plasseringer av deltidsstasjoner. Stasjonene gir også god dekning 
for delene av kommunene som ikke er tettsted. Kommunene arealmessige størrelser, øyrekka mv. og 
befolkningsstørrelse som medfører at det to brannvesen er deltidsbrannvesen gjør at enkelte områder har lang 
utrykningstid. Gjennom beredskapsanalysen vil det sees på om det er behov for flytting av enkelte stasjoner 
for å bedre den operative evnen. En slik flytting vil være i en begrenset omkrets ut fra dagens lokalisering.  

§ 16 Vaktlag 

Et vaktlag skal bestå av minst én utrykningsleder og tre brannkonstabler. Brann- og redningsvesenet kan 
ha en fleksibel bruk av de som er på vakt ut fra hendelsestyper, men samlet vaktlag skal være på 
hendelsesstedet innenfor kravet til utrykningstid. (…) 

Frøya praktiserer separat utrykningsleder og innsatsleder. Hitra benytter seg av en løsning der overordnet vakt 
også ivaretar rollen som utrykningsleder. Det er også formell utdannelse/ kompetanse for å fylle disse 
funksjonene. Kravet vurderes således ikke å være oppfylt.  

 § 21 Utrustning til bruk ved branner og andre ulykker 

Brann- og redningsvesenet skal disponere egnet utstyr til å løse sine oppgaver som fremkommer av 
brann- og eksplosjonsvernloven, risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsanalysen. 

Brann- og redningsvesenet skal som et minimum ha egnet utstyr til slokke- og redningsinnsats ved branner, 
trafikkulykker og ulykker i vann. Brann- og redningsvesenet kan inngå avtale med andre om bruk av slikt utstyr. 

Når det gjelder første ledd gjør FHBR dette allerede gjennom beredskapsanalysen (dette dokumentet) Når det 
gjelder siste ledd er det med på å underbygge metoden og da knyttet til trinn 1, jf. kap. 4.1.1. 

§ 25 Utrykningstid 

(…)  

Ved mindre branner med lav sannsynlighet for spredning, kan første innsatsstyrke være færre enn tre 
mannskaper og en utrykningsleder. 

Dette åpner for en større mulighet for fleksibel disponering av mannskaper og etablere mindre, men raskere 
utrykningsenheter, to personer med liten og rask bil med nødvendig utstyr. Dette er et moment som er med i 
beredskapsanalysen, og i tillegg som innspill til vurdering av fremtidig lokalisering, organisering og 
dimensjonering av FHBR.  

§ 26 Utkalling av nærmeste ressurs 

Nødmeldesentralen skal i tidskritiske hendelser ved fare for liv, helse, store miljømessige konsekvenser eller 
tap av store materielle verdier, utkalle nærmeste relevante ressurs uavhengig av brann- og redningsvesenets 
ansvarsområde. 

Dette vil være et ansvar som må ivaretas av 110-sentralen og i stor grad gjøres det allerede. Likevel er det 
gjennom arbeidet med beredskapsanalysen identifisert at det i forhold til ytterligere ressurser er potensial for 
bedre ressursutnyttelse på tvers av kommunene.  

§ 28 Evaluering etter hendelser 

Dokumentasjonen av evalueringene av hendelser, jf. brann- og eksplosjonsvernloven §§ 9 andre ledd og 10 
første ledd, skal inneholde hvordan læringspunkter skal implementeres i brann- og redningsvesenet. 
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Denne paragrafen tydeliggjør i mye større grad enn før kravet til å evaluere egen innsats, noe som vil kreve 
at brannvesenet implementer prosedyrer og instrukser for hvordan dette arbeidet skal gjøres, samt at det 
investeres i utstyr som bidrar til dokumentasjon av hendelsen. Dette momentet har FHBR tatt med seg inn i 
arbeidet med beredskapsanalysen.  

FHBR evaluerer i noen grad hendelser pr. i dag, men i mindre grad systematisk i henhold til fastlagte rutiner 
og i mindre grad dokumenterbart. Det bør utarbeides rutiner som beskriver innslagspunktet for når branner 
skal evalueres, i tillegg til at evalueringen blir dokumenterbar, det bør også omfatte dokumentasjon av 
læringspunkter og implementering av dem i organisasjonen. 
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4 Dimensjonerende hendelser

4.1 Beredskapsanalyse Frøya Hitra Brann og Redning

Trinn 1

Hendelser identifisert i ROS-analysen med høyt risikonivå er vurdert mot felleshendelser definert av lovverket.

Nr. UØNSKET HENDELSE TRINN 1
1. være innsatsstyrke ved brann
2. være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er

bestemt med grunnlag i kommunens risiko-og
sårbarhetsanalyse

3. etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i
sjøområder innenfor (eller utenfor) den norske
territorialgrensen

4. PLIVO

1 Industribrann/-eksplosjon -
2 Stor brann i helse-/omsorgsinstitusjon -
3 Brann i overnattingssted (annet sted enn hotell) -
4 Brann i overnattingssted på Øyrekka -

Har ingen avtale om båtberedskap, kan anmode men ikke
kreve.

5 Brann i leirskole -
6 Boligbrann (eldre hjemmeboende, personer med ulik kulturell bakgrunn,

rus/psykiatri,
1

7 Stor skog-/lyngbrann -
8 Brann i område med begrenset slokkevanns- kapasitet (kommunal vannforsyning

med tilstrekkelig trykk og -mengde)
-

9 Brann i hyttefelt/campingplass 1
10 Stor skipsulykke med passasjerskip og hurtigbåter 3

Mannskaper til å bistå på land (tilsvarende brannvesenets
innsats ved Viking Sky hendelsen), evt. kan brannvesenet
være med redningsskøyta.
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Nr. 

 
 

UØNSKET HENDELSE  TRINN 1 
1. være innsatsstyrke ved brann 
2. være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er 

bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og 
sårbarhetsanalyse 

3. etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i 
sjøområder innenfor (eller utenfor) den norske 
territorialgrensen 

4. PLIVO 

11 Brann i båt i gjeste-/båthavner 1  
Begge brannvesen har avtale med redningsselskapet, 
Frøya en liten egen båt med pumpe.  

12 Brann i båt/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg -  
Manglende avklaring rundt hva flåtene er definert som 
herunder om det sjøfartslovgivningen eller brannforskrifter 
som gjelder.  

13 Brann i brønnbåter/fôr-båter - 
Ikke dekket av nummer 3, da de ofte ligger til kai.  

14 Brann i båthotell - 
Stor brannenergi  

15 Stor vegtrafikkulykke - 
Med hensyn på ulykke i tunnel 

16 Akutt forurensning -  
Dimensjonert for å starte innsats, støtte fra IUA med å sikre 
kompetanse.  

17 Ulykker med redningsbehov - 
18 Helseoppdrag - 

Ikke dimensjonert for hendelser i Øyrekka 
19 PLIVO-hendelser/ tilsiktet handling 4 
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Trinn 2

Hendelser som ikke håndteres gjennom basishendelsene i trinn 1 vurderes nærmere her:

Spørsmål (kriterier) Ja Nei

Vurderer brannvesenet risiko slik at det er rimelig* å
dimensjonere egne
beredskapsressurser inkl. skriftlige avtalepartnere (Larvik)
opp mot denne hendelsen –om nei vurder
storulykkepotensial.

1, 2, 3, 4, 8
7(brann i terreng)
5 (stoppe videre spredning, ikke førsteinnsats pga lang innsatstid)
12 (i nærområdet)
15, 16, 17, 18

13, 14

Er hendelsen spesielt mannskapskrevende? 1, 2, 3, 4, 5, 7,15,16 8, 12, 17, 18

Er hendelsen spesielt materiellteknisk krevende? 4 (transport, klargjøring slokkevann sjø)
7 (slangeutlegg, tankbil, pumper ATV)
8 (tankbil, pumper og klargjøring for pumping)
12 (utrykningen)
15 (redningsutstyr i tunnel, sikringsutstyr)
16(lenser, båtmateriell)
17

1, 2, 3
5 (båttransport)
18

Krever hendelsen spesielle metoder/ kompetanse? 1 (kjemikaliedykking)
4 (sjøverts transport)
12
15 (tunnel)
16
18

2, 3, 5, 7, 8, 17

Krever hendelse operative beslutninger der flere hensyn må veies
mot hverandre?

1
4 (utrykningen, men ikke innsatsen)
7
12
16

2, 3, 5, 8, 15,
17, 18
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Trinn 3

Gjennom prosessen ble det sett på om det var grunnlag for å slå sammen noen av hendelsene fra trinn 2.

Hendelser som vurderes videre fra Trinn 2 Slås sammen med
1 Industribrann/ eksplosjon
2 Stor brann i helse-/omsorgsinstitusjon
3 Brann i overnattingssted (annet sted enn hotell) Hendelse 2 –der helse- og omsorgsinstitusjon blir stående.
4 Brann i overnattingssted på Øyrekka
5 Brann i leirskole Inngår i hendelse 4
7 Brann i terreng
8 Brann i område med begrenset slokkevannskapasitet

(kommunal vannforsyning med tilstrekkelig trykk og -mengde)
12 Brann i båt/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg
15 Stor vegtrafikkulykke
16 Akutt forurensning sjø
17 Ulykker med redningsbehov
18 Helseoppdrag
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4.2 Dimensjonerende hendelser 

Basert på den trinnvise prosessen gjennomgått i arbeidsmøte og gjengitt her er følgende hendelser 
identifisert som dimensjonerende for FHBR: 

ID DIMENSONERENDE HENDELSE  

A Industribrann/ eksplosjon 
B Stor brann i helse-/omsorgsinstitusjon 
C Brann i overnattingssted på Øyrekka 
D Brann i område med begrenset slokkevann (kommunal vannforsyning uten tilstrekkelig trykk og -

mengde) 
E Brann i båt/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg 
F Stor vegtrafikkulykke 
G Ulykker med redningsbehov 
H Helseoppdrag 
I Brann i terreng 
J Akutt forurensning 

 

I tillegg ligger hendelsene listet nedenfor, som er grunnlaget for etablering av brannvesen 
(dimensjoneringsforskriften), også til grunn;  

• være innsatsstyrke ved brann 

• være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens  
risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder også hendelser med akutt forurensning.  

• etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor  
eller utenfor den norske territorialgrensen 

• PLIVO 

4.3 Scenarioer for dimensjonerende hendelser 

For de dimensjonerende hendelsene har FHBR utarbeidet scenarioer. Dette arbeidet ble startet i felleskap på 
første møte og enkelte scenario ble sluttført av de to brannvesen.  Det ble besluttet operative mål, og vurdert 
hvor godt rustet dagens FHBR er til å håndtere disse hendelsene. Basert på disse vurderingene ble det 
identifisert tiltak som vil bidra til en risikobasert beredskap for FHBR. Scenarioene fremgår av vedlegg 2. 

De dimensjonerende hendelsene er representative (typiske) og er styrende for beredskapens ytelser. De 
benyttes i planleggingssammenheng for å kunne dimensjonere beredskapen mest mulig riktig ut fra faglige 
vurderinger. Å dimensjonere en hendelse, kan enten innebære en ambisjon om å håndtere den alene, eller i 
samarbeid med andre. De dimensjonerende hendelsene benyttes i planleggingssammenheng for å utvikle 
brannvesenet ("ha noe å strekke seg etter"). Et brannvesen må i det daglige være forberedt på å håndtere alle 
mulige hendelser med ulik kompleksitet og størrelse. Dette gjelder også dersom det inntreffer samtidige/ 
parallelle hendelser. Vi må derfor se samlet på ressurssituasjonen i regionen. Den utviklingen av FHBR som 
beredskapsanalysen anbefaler, vil gjøre FHBR bedre rustet til å håndtere egne hendelser, men også bistå 
andre brannvesen i regionen ved større hendelser. 

4.4 Operative mål for dimensjonerende hendelser 

For de dimensjonerende hendelsene er det identifisert operative mål (ambisjoner). Disse vurderingene fremgår 
av vedlegg 2. For alle hendelsene vil hovedmålene være å redde liv og å verne verdier, herunder skade-
begrensende innsats. 
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5 Dimensjonering av beredskap 
 
For hver enkelt dimensjonerende hendelse, er det utarbeidet scenarioer som beskriver hvordan hendelsen 
kan tenkes å utvikle seg (realistisk hendelsesforløp). Scenarioene er basert på erfaring fra reelle hendelser og 
kunnskap som finnes ved FHBR.  

Scenarioene fremgår i sin helhet i vedlegg 2.  

Det er identifisert flere ulike større og mindre ressursbehov (dimensjonering, ledelse, kompetanse og materiell) 
som vil være med å utvikle FHBR. Dette omfatter både organisasjonsmessige endringer og investeringer som 
vil kreve planlegging og oppfølging gjennom kommende budsjettprosesser, og utarbeidelse av rutiner som 
organisasjonen relativt raskt bør kunne utføre. Tiltak knyttet til de enkelte scenarioene er gjengitt i vedlegg 2 
og følger det enkelte scenarioet. Noen tiltak er mer overordnet og gjelder flere hendelser, disse er gjengitt 
nedenfor. Det betyr ikke at det er de viktigste identifiserte ressursbehovene som nevnes her, prioritering av 
innføring må brannvesenene jobber videre med gjennom oppfølgingsplanen som fremgår av vedlegg 3. I den 
er alle identifiserte tiltak registrert.   

5.1 Identifiserte felles ressursbehov knyttet til område Dimensjonering 

Basert på arbeidet med ROS-analyse i 2019 og denne beredskapsanalysen fremmes det en overordnet 
tilrådning om at det etableres et nytt felles brannvesen for de to kommunene – Frøya og Hitra brann og redning 
(HFBR). Dette vurderes å styrke brann- og ulykkesberedskapen i regionen betraktelig, og vil sikre et større 
fagmiljø og mer dedikert tid til å utvikle brannvesenet videre fra ledende funksjoner. I arbeidet er det ikke funnet 
grunnlag for endring av stasjonsplassering og dagens stasjoner anbefales i hovedsak videreført. Det er 
identifisert en potensiell oppside ved å vurdere flytting av Nordskag stasjon. Det vil medføre flytting av 
stasjonen til et egnet område som sikrer samlokalisering med Salmar. Det vil kunne gi synergieffekter med 
Salmars industrivern, et bedre egnet lokale og raskere tilgang til mannskaper.  

Det er en sterk tilrådning om at det etableres et felles brannvesen for de to kommunene før en søker andre 
samarbeidskonstellasjoner med nabobrannvesen eller i regionen. Det tilrådes at det forholdsvis raskt etableres 
felles 01- vakt. Dette vil kunne gi en større avlastning på de som inngår i vaktordning i dag, det bidrar til å 
etablere et tettere samarbeidsmiljø mellom de to brannvesenene og gir et potensial for økonomiske 
besparelser. Dette med bakgrunn i at begge kommunene i dag besitter 01-vakt i eget brannvesen. vil også si 
at det må etableres ordninger med utrykningsledere knyttet til de ulike stasjonene, jf. også forskriftskrav knyttet 
til innsatstyrke (dimensjoneringsforksriften § 5-2).  

Det er på nåværende tidspunkt ikke gjort vurderinger til hvilken selskapsform et sammenslått brannvesen bør 
være.  

Videre er det gjennom beredskapsanalysen avdekket forhold som  går på organisering av mannskapsstyrken, 
spesielt knyttet til de to hovedstasjonene. Det foreslås derfor å jobbe videre med å øke mannskapsstyrken 
tilknyttet disse stasjonene. Det vil si å oppdimensjonere styrken fra 16 til 20 mannskaper. Alternativt kan det 
vurderes innføring av vaktordning ved stasjonene. Det er også identifisert noen øvrige forhold som vil bidra til 
en sterkere organisering og sikre brannvesenet at det har en tilstrekkelig stor og riktig styrke å rykke ut med:  

• Stile krav om bosted og arbeidssted nær stasjonene ved nyansettelser 
• Vurdere vaktordning på sjåfører for tungbil 
• System/ rutiner for mannskapsflytting av mannskaper mellom stasjoner for kapasitetsøkning og 

sideforskyvning ved langvarig innsats. 

5.2 Identifiserte felles ressursbehov knyttet til område Ledelse og Strategi  

Når det gjelder området ledelse og strategi er det identifisert behov for å få på plass noen overordnede rutiner 
for å sikre tilstrekkelig kompetanse og innsatsmuligheter til mer spesielle objekter. Videre er det også 
identifisert forhold knyttet til informasjonsdeling internt mellom det forebyggende arbeidet og 
beredskapsarbeidet. Et godt forebyggende arbeid kan videreføre viktig og nyttig informasjon til 
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beredskapsstyrken. Følgende overordnede punkter er identifisert gjeldende for flere av de dimensjonerende 
hendelsene:  

• Etablere logistikkrutiner (etterforsyning av utstyr, forpleining mv.) 
• Etablere rutiner for kontakt med kjentmann på virksomhetene samt vedlikeholde kontakt og 

informasjonsutveksling 
• Sørge for kompetansedeling mellom forebyggende og beredskap 
• Etablere innsatsplaner for relevante objekter. 
• Styrking av det forebyggende arbeidet 
• Alle innsatsledere må kjenne til lederstøttemuligheter og ordninger. Herunder IUAs rolle i definerte 

hendelser. 

5.3 Identifiserte felles ressursbehov knyttet til område Kompetanse 

Basert på dagens bemanning i FHBR er det ved gjennomgang og vurdering av de ulike scenarioene kommet 
frem noen overordnede kompetansebehov det vil være nødvendig å gjennomføre for å øke FHBRs evne til å 
håndtere hendelser. Det aller viktigste tiltaket som bør prioriteres høyest er at alle mannskaper må komme 
opp på et minimumsnivå og gjennomføre grunnutdanning brannkonstabel, grunnkurs deltid. For enkelte av de 
dimensjonerende hendelser kan det være identifisert ytterligere kompetansehevende tiltak.  

• Alle mannskaper må ha grunnutdanning brannkonstabel (grunnkurs deltid) 
• Tilstrekkelig antall og tilgjengelig mannskaper med røyk-/kjemikaliedykkerkompetanse. 
• Tilstrekkelig tilgang på mannskaper med tungbilsertifikat. 
• Utvikle lederkompetanse på innsatsleder (0.1) og utrykningsleder (1.9) 
• Gjennomføre samvirkeøvelser med virksomheter for å få god kjennskap til objektene. Øvelsesplan 

bør etableres.  
• Befaring – kjentmannsrunder – etablere rutiner for gjennomføring (objekter med innsatsplaner). 
• Økt førstehjelpskompetanse – herunder vurdere deltakelse i «Mens vi venter på ambulanse» for 

mannskapene på Hitra da de ikke er med på dette prosjektet pr. juni 2020. 
• Kompetanse for skadestedsledelse og teigledelse 

5.4 Identifiserte felles ressursbehov knyttet til område Materiell 

I gjennomgangen av scenarioene er det blitt identifisert behov for investering i materiell som vil gjøre FHBR 
betydelig bedre rustet til å håndtere de fleste de dimensjonerende hendelsene. Dette i kombinasjon med tiltak 
identifisert under temaet kompetanse vil gjøre at kommunene får en betydelig forbedret beredskap.  For 
enkelte av hendelsene er det identifisert ytterligere materiellbehov enn det som fremgår her. Det er også 
identifisert materiell hvor en må påvirke andre infrastruktureiere for å få installert nødvendig sikkerhetsutstyr i 
tunnelene ved oppgradering. Det er videre identifisert følgende overordnede forhold som gjelder materiell:
  

• Whiteboardtavle tilgjengelig i kjøretøy (01-bil) 
• Tilgang på drone og behov for kompetanse knyttet til bruk, informasjonshåndtering.  
• Etablere rutine for å rekvirere personer som pr. i dag har opplæring og tilgang til drone i kommunen.  
• Det må også vurderes om brannvesenet selv skal ha tilgang til drone.  
• Redningssag (spesialsag beregnet for brannvesenets bruk i bl.a. brann og redningsinnsatser i 

kompliserte/store byggverk/ konstruksjoner og ved ulykker som involverer store kjøretøy 
• Ved bytte av kjøretøy (D 1.2) vurdere å anskaffe et mindre kjøretøy – fremskutt enhet.  
• Tilgang på nødvendig materiell for etterfylling av flasker – vurdere anskaffelse av bærbar 

kompressor 
• Utstyr for å kunne drive aktiv kjøling av tanker mv.  
• Ha tilstrekkelig og tilpasset førstehjelpsutstyr i bilene. Dagens utrustning må gjennomgås. 
• Ha tilstrekkelig og tilpasset lysutstyr  
• Vurdere anskaffelse av slokkerobot, eksempelvis LUF60/ LUF MICRO 
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• Digitale kart over brannventiler/brannkummer (gjerne på Locus)  
• Anskaffe flere fluktmasker og tilhørende Y-koblinger. 
• Evakueringstepper 
• Tilstrekkelig båtkapasitet gjennom avtale med garantert responstid og krav til båtstørrelse og 

muligheter for innsats (eksempelvis pumpe). Båt må være tilpasset brannvesenets behov 
• Løfte/redningsputer for frigjøring av personer og kjøretøy klemt under store kjøretøy/konstruksjoner. 

(flere timer unna nærmeste bergingsselskap med løfteputeberedskap) 
• Locus/ posisjonsverktøy i D/H11 i tillegg til i D/H01 
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Vedlegg 1 – Hendelser som grunnlag for beredskapsanalysen 
Grunnlaget for beredskapsanalysen er ROS-analysen som ble utarbeidet høsten 2019 |1|. Det er gjort et valg 
om ha med hendelser vurdert med høyt risikonivå i den omtalte analysen som grunnlag for 
beredskapsanalysen, dette tilsier de 19 hendelsene som fremgår av tabellen her.  

Hendelser vurdert til å ha høyt risikonivå 
1 Industribrann/-eksplosjon 
2 Stor brann i helse-/omsorgsinstitusjon 
3 Brann i overnattingssted (annet sted enn hotell) 
4 Brann i overnattingssted på Øyrekka 
5 Brann i leirskole 
6 Boligbrann (eldre hjemmeboende, personer med ulik kulturell bakgrunn, rus/psykiatri, 
7 Stor skog-/lyngbrann 
8 Brann i område med begrenset slokkevanns- kapasitet (kommunal vannforsyning med tilstrekkelig 

trykk og -mengde) 
9 Brann i hyttefelt/campingplass 
10 Stor skipsulykke med passasjerskip og hurtigbåter 
11 Brann i båt i gjeste-/båthavner 
12 Brann i båt/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg 
13 Brann i brønnbåter/fôr-båter 
14 Brann i båthotell 
15 Stor vegtrafikkulykke 
16 Akutt forurensning  
17 Ulykker med redningsbehov 
18 Helseoppdrag 
19 PLIVO-hendelser/ tilsiktet handling 
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Vedlegg 2 - Beredskapsanalyse – scenario og operative mål 
Scenario (hendelsesforløp) Dimensjonerende hendelse: A – Industribrann-/ eksplosjon 

Sted: Salmar 
Tid:  24:00, 29. januar  
Værforhold:  Sør-vest vindretning (fralandsvind), 14 m/s, litt snø i området, 4 minusgrader 
Innsatstid/ antall mannskaper i 
innsats: 

Stasjon Nordskag, 3 mann – ankommer innen 10 minutter – Fremskutt enhet, klargjør for innsats 
Stasjon Sistranda, 5 mann – ankommer innen 30-35 minutter – Mannskapsbil,  
Innsatsleder 01 – ankommer innen 25 minutter 
Stasjon Sistranda, 4+1 mann – ankommer innen 45 minutter - Mannskapsbil 2 + Tankbil 
Vurdere bistand fra Hitra for å dekke restberedskap 

Kort beskrivelse av hendelsesforløpet:  

• Bekreftet brann i isoporlager med spredningsfare til øvrige deler av bygget 
• Kraftig røykspredning i bygget og via ventilasjonsanlegget, også utvendig røykspredning 
• Som regel to skift – vasking av anlegget nattestid, antatt 20-30 personer til stede. I perioder er det 24 timers drift.  
• Mye lastebiler parkert med sjåfører sovende i hytten.  
• Diverse ulike gasser og væsker er lagret på fabrikken 
• Nutrimar fiskeoljefabrikk ligger vegg i vegg med Salmars anlegg.  
• Industrivern ved fabrikken er varslet 
• De første mannskapene får klargjort for førsteinnsats  
• For å etablere flere slukkepunkt må det etableres vannforsyning fra sjø (noe usikkerhet knyttet til vannmengde i området) 
• 8-10 timers innsats.  

Nærområder som kan være i fare på grunn av hendelsen: 

• Nutrimar 
• Lastebilparkering 
• Kan bil evalueringsbehov av boliger pga røykspredning ved annen vindretning.  

Worstcase scenario for Frøya og Hitra brann og redning: 

• Spredning til Nutrimar (fiskeolje) 
• Hendelse hos BeWi – storulykkevirksomhet 
• Hendelse hos Ulvan fabrikker (komplisert bygningsmasse å drive innsats i) 
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• Hendelse hos Lerøy Midt AS på Hestvika og Jøsnøya. 
• Hendelse i Kvernhusvika 
• Samtidige hendelser (lang innsatstid ved hendelse) 

Dimensjonerende mål (ambisjonsnivå) 

A) Avgrense brann til gjeldende seksjon/ område 
B) Unngå tap av liv og evakuere ut personer som befinner seg i området/ på objektet 
C) Etablere felles situasjonsforståelse hos mannskaper som settes i innsats 
D) Etablere rask kontakt og samarbeid med industrivern/ kjentmann 
E) Ingen skade på mannskap i innsats 
F) Skape god utholdenhet - utføre røykdykkeinnsats i 60 min kontinuerlig (3 dykk) 
G) Tidlig etablere lederstøtte for 01 (ELS) 
H) Fokus på slokkevann – ytre miljø 

Ressursbehov  

Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
Øke mannskapsstyrke tilknyttet 
Fillan-/ Sistranda stasjon – 
opplever større utfordringer på 
dagtid (enkelte dager to 
mannskaper som møter ved 
alarm).  
Oppdimensjonering av styrken fra 
16 mann til 20 mann evt. vurdere 
vaktordning. 

Etablere logistikk rutiner 
(etterforsyning av utstyr, forpleining 
mv. ) 

Tilstrekkelig antall og tilgjengelig 
mannskaper med 
røyk/kjemikaliedykker kompetanse. 
.  

Tilstrekkelig utstyr for å kunne 
iverksette overtrykksventilering 

Vurdere vaktordning på sjåfører 
for tungbil 

Etablere rutiner for kontakt med 
kjentmann på virksomhetene samt 
vedlikeholde kontakt og 
informasjonsutveksling 

Tilstrekkelig tilgang på mannskaper 
med tungbil sertifikat.  

Tilstrekkelig utstyr for 
innsatslederkamera (IR) 

Stile krav om bosted og 
arbeidssted nær stasjonene ved 
nyansettelser 

Sørge for kompetansedeling 
mellom forebyggende og 
beredskap 

Utvikle lederkompetanse på 
innsatsleder (0.1) og 
utrykningsleder (1.9) 

Whiteboardtavle tilgjengelig i 
kjøretøy (01-bil) 

System/ rutiner for 
mannskapsflytting av mannskaper 
mellom stasjoner for 
kapasitetsøkning og 

Etablere innsatsplaner for 
relevante objekter.  

Gjennomføre samvirkeøvelser med 
virksomheter for å få god 
kjennskap til objektene. 
Øvelsesplan bør etableres.  

Tilgang på drone og behov for 
kompetanse knyttet til bruk, 
informasjonshåndtering.  
Etablere rutine for å rekvirere 
personer som pr. i dag har 
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Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
sideforskyvning ved langvarig 
innsats. 

opplæring og tilgang til drone i 
kommunen.  
Det må også vurderes om 
brannvesenet selv skal ha tilgang til 
drone.  

   Redningssag (spesialsag beregnet 
for brannvesenets bruk i bl.a. brann 
og redningsinnsatser i 
kompliserte/store byggverk og 
konstruksjoner. 

  Befaring – kjentmannsrunder – 
etablere rutiner for gjennomføring 
(objekter med innsatsplaner). 

Kjemikalievernutstyr – må vurderes 
om dette er tilstrekkelig i forhold til 
langvarig innsats.  

  Førstehjelpskompetanse Ved bytte av kjøretøy (D 1.2) 
vurdere å anskaffe et mindre 
kjøretøy – fremskutt enhet.  

  Alle mannskaper må ha 
grunnutdanning brannkonstabel 
(grunnkurs deltid) 

Tilgang på nødvendig materiell for 
etterfylling av flasker – vurdere 
anskaffelse av bærbar kompressor 

   Utstyr for å kunne drive aktiv kjøling 
av tanker mv.  

   Ha tilstrekkelig og tilpasset 
førstehjelpsutstyr i bilene. Dagens 
utrustning må gjennomgås. 

   Ha tilstrekkelig og tilpasset lysutstyr  
   Vurdere anskaffelse av slokkerobot, 

eksempelvis LUF60/ LUF MICRO 
   Digitale kart over 

brannventiler/brannkummer (gjerne 
på Locus)  

   Digitale plantegninger for relevante 
bygg og anlegg, minimum for 
særskilte brannobjekt.  
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Scenario (hendelsesforløp) Dimensjonerende hendelse: B – Stor brann i helse-/ omsorgsinstitusjon 

Sted: Hitra helsetun 
Tid:  Fredag kl. 22:00  
Værforhold:  Sør-vest vindretning, 16 m/s, 6 grader 
Innsatstid/ antall mannskaper i 
innsats: 

Stasjon Fillan 5 mann ankommer innen 15 minutter, 1 mannskapsbil, 1 fremskutt enhet 
Stasjon Fillan 5 mann ankommer innen 25 minutter, 1 tankbil, 1 KingCab 
Stasjon Sandstad 6 mann ankommer innen 25 minutter, 1 mannskapsbil, 1 fremskutt enhet 
Stasjon Sunde 4 mann ankommer innen 45 minutter, 1 mannskapsbil, 1 fremskutt enhet, 1 tankbil   
 
Vurdering av å kalle inn Frøya for restberedskap og evt. avlastning 

 

Kort beskrivelse av hendelsesforløpet:  

• 65 beboere, 3-4 ansatte på jobb, tilnærmet alle trenger assistert evakuering 
• Bekreftet brann på stue på en avdeling (tidlig varsling) 
• Røykspredning i korridor og mot kontorer 
• Brannen sprer seg mellom etasjer stort behov for evakuering, behov for innvendig slokkeinnsats 
• Helsetunets beredskapsplan iverksettes og helsepersonell ankommer for å ivareta beboere 
• Beboere evakueres til Hitrahallen 
• Brann begrenses til 1 seksjon.  

Nærområder som kan være i fare på grunn av hendelsen: 

• Fillan sentrum, (røykspredning) 
• Hitrahallen, (røykspredning, utsatt ved annen vindretning enn sør-vest) 

Worstcase scenario for Frøya og Hitra brann og redning: 

• Brann ut over en seksjon – bygget vil være tapt 
• Lavt oppmøte av mannskaper 
• Samtidige hendelser. 
• Tilsvarende hendelser ved Frøya Sykehjem 
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Dimensjonerende mål (ambisjonsnivå) 

A) Avgrense brann til gjeldende seksjon/ område 
B) Unngå tap av liv og evakuere ut personer som bor på objektet 
C) Etablere felles situasjonsforståelse hos mannskaper som settes i innsats 
D) Etablere rask kontakt og samarbeid med kjentmann – etablere felles situasjonsforståelse 
E) Ingen skade på mannskap i innsats 
F) Skape god utholdenhet - utføre røykdykkeinnsats i 60 min kontinuerlig (3 dykk) 
G) Tidlig etablere lederstøtte for 01 (ELS) koordinering mot helse og kommunal kriseledelse.  

Ressursbehov  

Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
Øke mannskapsstyrke tilknyttet 
Fillan-/ Sistranda stasjon – 
opplever større utfordringer på 
dagtid (enkelte dager to 
mannskaper som møter ved 
alarm).  
Oppdimensjonering av styrken fra 
16 mann til 20 mann evt. vurdere 
vaktordning. 

Kjennskap til kommunens/ helse 
og omsorgs overordnede strategi 
og planverk knyttet til evakuering, 
transport, lokaler mv.   
 
Samarbeid mellom kommunale 
enheter/ tjenesteområder.  

Tilstrekkelig antall og tilgjengelig 
mannskaper med røykdykker 
kompetanse.  

Anskaffe flere Fluktmasker og 
tilhørende Y-koblinger. 

Vurdere vaktordning på sjåfører 
for tungbil 

Etablere rutiner for kontakt med 
kjentmann på virksomhetene og 
vedlikeholde kontakt og 
informasjonsutveksling 

Tilstrekkelig tilgang på mannskaper 
med tungbil sertifikat.  

Evakueringstepper 

Stile krav om bosted og 
arbeidssted nær stasjonene ved 
nyansettelser 

Sørge for kompetansedeling 
mellom forebyggende og 
beredskap 

Utvikle lederkompetanse på 
innsatsleder (0.1) og 
utrykningsleder (1.9) 

Tilgang på nødvendig materiell for 
etterfylling av flasker – vurdere 
anskaffelse av bærbar kompressor 

System/ rutiner for 
mannskapsflytting av mannskaper 
mellom stasjoner for 
kapasitetsøkning og 
sideforskyvning ved langvarig 
innsats. 

Etablere innsatsplaner for 
relevante objekter.  

Gjennomføre samvirkeøvelser med 
enhetene for å få god kjennskap til 
objektene. Øvelsesplan bør 
etableres.  

Ha tilstrekkelig og tilpasset 
førstehjelpsutstyr i bilene. Dagens 
utrustning må gjennomgås.  

 Etablere logistikk rutiner 
(etterforsyning av utstyr, forpleining 
mv. ) 

Befaring – kjentmannsrunder – 
etablere rutiner for gjennomføring 
(objekter med innsatsplaner). 

Ha tilstrekkelig og tilpasset lysutstyr  
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Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
  Økt førstehjelpskompetanse – 

herunder vurdere deltakelse i 
«Mens vi venter på ambulanse» for 
mannskapene på Hitra da de ikke 
er med på det prosjektet pr. juni 
2020. 

Ved bytte av kjøretøy (D 1.2) 
vurdere å anskaffe et mindre 
kjøretøy – fremskutt enhet. 

  Alle mannskaper må ha 
grunnutdanning brannkonstabel 
(grunnkurs deltid) 

Whiteboardtavle tilgjengelig i 
kjøretøy (01-bil) 

   Digitale kart over 
brannventiler/brannkummer (gjerne 
på Locus) 
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Scenario (hendelsesforløp) Dimensjonerende hendelse: C - Brann i overnattingssted på øyrekka 

Sted: Sula 
Tid:  18:00, høstferie 
Værforhold:  Stabil sør-vest kuling, 7-8 grader 
Innsatstid/ antall mannskaper i 
innsats: 

Depotmannskaper – 4 mann på 15 minutter (6 mannskaper totalt i depot styrken, mannskaper uten 
utdanning) 
Depotmannskaper Mausundvær – 2 mann innen 45 min (ankommer i egen båt) 
Stasjon Sistranda/Nordskag – 5/2 mann innen 70 min – har med bærbare brannpumper, kan drive 
røykdykkerinnsats. 
 
Ytterligere støtte vil bli vurdert.  

 

Kort beskrivelse av hendelsesforløpet:  

• Bekreftet brann i rom 
• Depotmannskap; klargjøring av slokkeinnsats og starte begrensende innsats om mulig 
• Utrykningsleder ankommer fra Sistranda, Innsatsleder 01 blir på Frøya.  
• Ingen avtale om båt, må skaffes i det enkelte tilfelle, Vold kysttransport prioritert partner, men ingen avtale.  
• Er spredningsfare til andre bygninger i området, og det er stor sannsynlighet for spredning før mannskaper fra Sistranda/ Nordskag ankommer 
• Noe usikkerhet knyttet til mengde vann, sjøvann må sannsynligvis benyttes, ingen tilrettelagte punkter for utsetting av pumper.  

Nærområder som kan være i fare på grunn av hendelsen: 

• Kaianlegg, småbåthavn andre bygninger på øya.  

Worstcase scenario for Frøya og Hitra brann og redning: 

• Savnede personer i bygget 
• Kun depot mannskaper som kan gjøre innsats – utfordrende værforhold vanskeliggjør ankomst fra Sistranda/Nordskag.  
• Sviktende oppmøte av depotmannskaper 
• Tar tid å skaffe båt, får ikke båt med ønsket spesifikasjoner (hastighet, båttype), tar lang tid før båt kan ankomme 
• Spredning til andre bygg på øya 
• Vannkummer er frosne – dårlig vedlikehold.  
• Samtidige hendelser  
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Dimensjonerende mål (ambisjonsnivå) 

A) Avgrense brann til gjeldende seksjon/ område 
B) Unngå tap av liv og evakuere ut personer som befinner seg i området/ på objektet 
C) Etablere felles situasjonsforståelse hos mannskaper som settes i innsats 
D) Etablere rask kontakt og samarbeid med kjentmann 
E) Ingen skade på mannskap i innsats 
F) Tidlig etablere lederstøtte for 01, spesielt logistikk 

Ressursbehov  

Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
Gjennomgå status på depot 
mannskaper. 

Styrking av det forebyggende 
arbeidet 

Kompetanseøkning på 
depotmannskapene.   

Tilstrekkelig båtkapasitet gjennom 
avtale med garantert responstid og 
krav til båtstørrelse og muligheter 
for innsats (eksempelvis pumpe). 
Båt må være tilpasset 
brannvesenets behov 

Øke mannskapsstyrke tilknyttet 
Sistranda stasjon – opplever større 
utfordringer på dagtid (enkelte 
dager to mannskaper som møter 
ved alarm).  
Oppdimensjonering av styrken fra 
16 mann til 20 mann evt. vurdere 
vaktordning. 

Etablere rutine for sentral 
oppfølging overfor depoene knyttet 
til vedlikehold av utstyr og 
kartlegge status på utstyr 

Utvikle lederkompetanse på 
innsatsleder (0.1) og 
utrykningsleder (1.9) 

Gjennomgang av depoenes utstyr, 
herunder om dette er tilstrekkelig 
for nødvendig innsats. I dette må 
også innsatsbekledningen 
gjennomgås og forbedres.  

Stile krav om bosted og 
arbeidssted nær stasjonene ved 
nyansettelser 

Dialog og kontakt med nettselskap 
knyttet til mulighet for å koble ut 
strøm.  

Gjennomgang og vurdere 
etablering av faste punkter 
tilrettelagt for å hente slokkevann 
fra sjø. 

Ha tilgjengelig utstyr for å kunne 
etablere vannvegg, samt 
slukkespyd for ‘’utvendig innsats 
innvendig’’. 

System/ rutiner for 
mannskapsflytting av mannskaper 
mellom stasjoner for 
kapasitetsøkning og 
sideforskyvning ved langvarig 
innsats. 

  Ha tilstrekkelig og tilpasset lysutstyr 

   Etablere beredskapspakker for å 
iverksette startinnsats på øyene. 
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Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
Stå på tilhenger/ være i båt med 
beredskapsavtale.  

   Bekledning av depotmannskaper 
   Tilgjengelig kjøretøy/ATV med 

hengerfeste på de største bebodde 
øyene, fast stasjonerte egnede 
kjøretøy på depotene. (depotene 
har hengere med brannvernutstyr, 
men ikke kjøretøy) 
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Scenario (hendelsesforløp) Dimensjonerende hendelse: D - Brann i område med begrenset slokkevann (kommunal vannforsyning uten 
tilstrekkelig trykk og -mengde) 

Sted: Kvammen 
Tid:  08:30 
Værforhold:  Sludd, nord-vest liten kuling 
Innsatstid/ antall mannskaper i 
innsats: 

Stasjon Sandstad – 5 mann etter 40 min, mannskapsbil + fremskutt enhet 
Stasjon Fillan – 8 mann etter 50 min, tankbil + mannskapsbil + fremskutt enhet 
Stasjon Sunde – 3 mann etter 60 min, tankbil + fremskutt enhet 

 

Kort beskrivelse av hendelsesforløpet:  

• Bekreftet boligbrann, overtent ved ankomst stasjon Sandstad.   
• Så snart første enhet er på plassen og orienterer om situasjonen, vil utrykning fra Stasjon Fillan avbrytes og de blir bedt om å snu. En vurdering 

om Sunde skal komme med tre mann eller om det er tilstrekkelig med tankbil og 1 mann.  
• Innsats på å redde nærliggende bygninger, vann må hentes fra tankbil eller åpen kilde (kan være lange avstander).  
• Vanskelig fremkommelighet for tunge kjøretøy (tankbil). 
• Bruk av båt for å komme frem med slukkeutstyr for bruk av sjøvann.  Båter bør være forhåndsrekvirert med kontaktpersoner på forskjellige 

plasser.  Dette bør være på plass, i tillegg til å ha en og/eller flere egne båter strategisk plassert i regionen.  

Nærområder som kan være i fare på grunn av hendelsen: 

• Nabobygg, (småbruk og fritidsbolig) 
• Terreng 

Worstcase scenario for Frøya og Hitra brann og redning: 

• Spredning til terreng i tørre perioder 
• Savnet person 
• Samtidige hendelser 

Dimensjonerende mål (ambisjonsnivå) 

A) Avgrense brann til gjeldende seksjon/ område 
B) Ingen skade på mannskap i innsats 
C) Skape god utholdenhet med tilgang på slokkevann 
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Ressursbehov  

Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
Øke mannskapsstyrke tilknyttet 
Fillan-/ Sistranda stasjon – 
opplever større utfordringer på 
dagtid (enkelte dager to 
mannskaper som møter ved 
alarm).  
Oppdimensjonering av styrken fra 
16 mann til 20 mann evt. vurdere 
vaktordning. 

Etablere avtale med vannverket 
Frøya for bruk av ATV som de 
disponerer. Vurdere avtale med 
Trønder energi som har to seks 
hjulinger. 

Innsats med ATV - opplæring i 
bruk av ATV, krevende å kjøre i 
terreng. 

Gjennomgang av eksisterende 
pumpekapasitet og vurdere 
anskaffelse av mer pumpekapasitet.  

Vurdere vaktordning på sjåfører for 
tungbil 

Inngå skriftlig avtale om 
disponering av ATV ved stasjon 
Sandstad.  
(Sandstad stasjon har fire ATV-er 
tilgjengelig gjennom mannskaper 
ved stasjonen – muntlig 
avtalefestet) 

Tilstrekkelig tilgang på 
mannskaper med tungbil sertifikat.  

Gjennomgang av slangekapasitet 
og vurdere anskaffelse av økt 
slangekapasitet 

Stile krav om bosted og 
arbeidssted nær stasjonene ved 
nyansettelser 

Etablere logistikk rutiner 
(etterforsyning av utstyr, 
forpleining mv. ) 

Utvikle lederkompetanse på 
innsatsleder (0.1) og 
utrykningsleder (1.9) 

Transportkapasitet for pumper/ 
slanger i terreng.  

System/ rutiner for 
mannskapsflytting av mannskaper 
mellom stasjoner for 
kapasitetsøkning og 
sideforskyvning ved langvarig 
innsats.  

  Whiteboardtavle tilgjengelig i 
kjøretøy (01-bil) 

   Digitale kart over 
brannventiler/brannkummer (gjerne 
på Locus) 

 

 

  



Beredskapsanalyse  
Frøya og Hitra brann og redning 
Oppdragsnr.: 5193367   Dokumentnr.: 5193367-BA-01   Versjon: A01 
  

2020-05-26  |  Side 37 av 58  

Scenario (hendelsesforløp) Dimensjonerende hendelse: E - Brann i båt/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg 

Sted: Omsøyholman, Frøyfjorden 
Tid:  18:00, onsdag 
Værforhold:  Sør-vest frisk bris, opphold 
Innsatstid/ antall mannskaper i 
innsats: 

Stasjon Sistranda – 4 mannskap, 35 min til kai i påvente av båt – 15 min kjøretid i båt ut til flåten - ankom 
flåte etter 60 min 
01 Frøya ankom kai etter 25 min.  
Stasjon Fillan – 6 mannskap, fremskutt enhet + mannskapsbil, 25 min til kai  
Stasjon Sandstad – 4 mannskap, mannskapsbil + fremskuttenhet, 40 min til kai   
Redningsskøyta utkalt for å transportere lenser til flåten og bistå med å legge ut.  
Båt blir anskaffet under utrykningsfasen. 
Helikopter kan bistå med berging av personell.  Ca 25-35 min.  

 

Kort beskrivelse av hendelsesforløpet:  

• Brann i båt som ligger inntil forflåten, bensin lagret inntil veggen på flåten 
• Servicebåt fra havbruksnæringen frakter mannskaper ut, mulig å drive slukkeinnsats fra servicebåt via bærbare pumper.  
• Noen mannskaper går på flåten for å drive slukking derfra, slukkeinnsats med bærbare pumper 
• Røykdykkere forsøker å drive slukking om bord i båten.  
• Redningsskøyte etablerer seg for å legge ut lenser. 
• Havtrans/andre servicbåter fra oppdrettsnæringen ankom ulykkesstedet for bistand med slokking.  
• Brann slokket etter et par timer 
• Sprekk i vinduer mv. på forflåte pga. varme 
• Slepebåt rekvireres av båteier for slep til verft.  

Nærområder som kan være i fare på grunn av hendelsen: 

• Forflåte/tilkomstbåter 

Worstcase scenario for Frøya og Hitra brann og redning: 

• Forurensning til sjø. 
• Savnet person om bord i båt/flåte. 
• Samtidige hendelser 
• Sterk vind og dårlig sikt kan øke responstid, og evnen til slukking/berging av personell.  
• Ved sein varsling/alarmering av mannskaper på flåten, kan brannen ha spredd seg mellom båt og flåte. 
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Dimensjonerende mål (ambisjonsnivå) 

A) Avgrense brann til gjeldende seksjon/ område 
B) Unngå tap av liv og evakuere ut personer som befinner seg i området/ på objektet 
C) Etablere felles situasjonsforståelse hos mannskaper som settes i innsats 
D) Etablere rask kontakt og samarbeid med kjentmann 
E) Ingen skade på mannskap i innsats 
F) Skape god utholdenhet - utføre røykdykkeinnsats i 60 min kontinuerlig (3 dykk) 
G) Begrense miljøkonsekvens – både i forhold til skade på flåte og slokkevann 

Ressursbehov  

Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
Øke mannskapsstyrke tilknyttet 
Fillan-/ Sistranda stasjon – 
opplever større utfordringer på 
dagtid (enkelte dager to 
mannskaper som møter ved 
alarm).  
Oppdimensjonering av styrken fra 
16 mann til 20 mann evt. vurdere 
vaktordning. 

Etablere overordnet strategi for 
denne type hendelser – skal 
brannen slukkes 

Mannskapenes kompetanse om 
oppdrettsflåter må utvikles 

Tilstrekkelig båtkapasitet gjennom 
avtale med garantert responstid og 
krav til båtstørrelse og muligheter 
for innsats (eksempelvis pumpe). 
Båt må være tilpasset 
brannvesenets behov 

Stile krav om bosted og 
arbeidssted nær stasjonene ved 
nyansettelser 

Avklare ansvarsforhold knyttet til 
forflåtene, Sjøfartsdirektoratet/ 
brannvesen. (Gjelder alle, men 
særskilt Salmars havmerd) 

Befaring – kjentmannsrunder – 
etablere rutiner for gjennomføring 
(objekter med innsatsplaner). 

Pumpekapasitet for å kunne 
iverksette innsats, spesielt knyttet 
opp mot havmerd.  

System/ rutiner for 
mannskapsflytting av mannskaper 
mellom stasjoner for 
kapasitetsøkning og 
sideforskyvning ved langvarig 
innsats. 

Etablere innsatsplaner for 
relevante objekter. 

Gjennomføre samvirkeøvelser med 
virksomheter for å få god 
kjennskap til objektene. 
Øvelsesplan bør etableres. 

Tilgang på båtkapasitet for 
utsetting av lenser 

  Utvikle lederkompetanse på 
innsatsleder (0.1) og 
utrykningsleder (1.9) 

Whiteboardtavle tilgjengelig i 
kjøretøy (01-bil) 

   Etablere beredskapspakker for å 
iverksette innsats på denne type 
objekter. Stå på tilhenger/ være i 
båt med beredskapsavtale 
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Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
   Kart som viser oppdrettsflåter sine 

posisjoner – kart bør også være 
digitale.  
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Scenario (hendelsesforløp) Dimensjonerende hendelse: F - Stor vegtrafikkulykke 

Sted: Frøyatunnelen,  
Tid:  Fredag, 15:00  
Værforhold:  Vindtrekk 4-5 knop retning Frøya (75-80% av tiden vil røyk gå mot Frøya). 
Innsatstid/ antall mannskaper i 
innsats: 

Tunnelportal Frøya 
Innsatsleder Frøya – ankommer innløp til tunnel etter 10 min  
Stasjon Sistranda – ankommer innløp til tunnel etter 15 min, 5 mannskaper – mannskapsbil 
Stasjon Sistranda – ankommer innløp til tunnel etter 20 min, 4 mannskaper – mannskapsbil + 2 mannskaper 
– tankbil. (Mannskapsbil 1.2 vil ivareta restberedskap fra Hammervika.)  
Nordskag stasjon vil bli anmodet om å komme til innløp tunnel etter 30 min – 3 mann fremskutt enhet 
 
Tunnelportal Hitra 
Innsatsleder Hitra – ankommer innløpt til tunnel etter 15 min 
Stasjon Fillan – ankommer innløp til tunnel etter 20 min - 2 mannskaper – fremskutt enhet 
Stasjon Fillan – ankommer innløp til tunnel etter 25 min – 5/2 mannskaper – mannskapsbil/ tankbil 
Stasjon Sandstad – ankommer innløp til tunnel etter 40 min – 5 mannskaper – mannskapsbil + 
fremskuttenhet 

 

Kort beskrivelse av hendelsesforløpet:  

• Trafikkulykke på flaten ved fartsmåler i retning Frøya. Involverer to lastebiler, brann i kjøretøy, en personbil (5 personer) har kjørt inn i ett av 
vogntoget 

• Innsatsleder Frøya ankommer tunnelløp etter 10 minutter etablerer et basepunkt. Ved ankomst så kommer det svart røyk ut av tunnel, dialog 
med 110-sentralen for å forsterke trekkretning fra VTS.    

• Innsatsleder Hitra ankommer tunnelløp etter 15 minutter etablerer et basepunkt, etablerer kontakt med innsatsleder Frøya under utrykning.   
• Starter innsats fra Hitra, røykdykker enhet går inn. Tankbil og mannskapsbil kjører inn i tunnel med røykdykkerutstyr drive begrensende 

slokkeinnsats for å redde ut folk. Etablere vannvegg for å kunne arbeidet med å redde personer ut av kjøretøy.  
• Forsøke å starte livreddende innsats for å få ut skadde fra kjøretøy – kan sitte fastklemt.  
• Informasjonsinnhenting fra folk som kommer ut av tunnelen båe på Hitra og Frøya siden.   
• Spyling av tunnel tak og vegger for å senke temperatur, hindre nedfall og dermed sikre arbeidsforhold for mannskaper (HMS) 
• Ivaretakelse av personer som kommer ut av tunnelen.  
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Nærområder som kan være i fare på grunn av hendelsen: 

• Ingen 

Worstcase scenario for Frøya og Hitra brann og redning: 

• Tunnel blir ødelagt og øysamfunnet blir isolert.  
• Folk sitter fast i tunnel og ikke får evakuert seg selv.  
• Kjøretøy med personer sitter fast bak brennende vogntog på Frøyasiden, vil gjøre at brannmannskaper kommer ikke til. Ikke mulig med innsats 

fra Frøya siden.  
• Ulykke med turbuss involvert.    
• Samtidige hendelser.  
• På grunn av manglende kamera i tunellen, er det ikke mulig å få oversikt på hva som er inne i tunellen. 
• Hitratunellen: Vindtrekk i retning Hitra ca 75% av tiden, og da vil røyk gå mot Hitra.  Dette nødvendiggjør innsats fra Sunde-siden.  Sunde har 

ikke røykdykker og derfor må røykdykkere/mannskaper fraktes fra Hitra med båt.  Ingen fast båt er stasjonert på Sandstad.    

Dimensjonerende mål (ambisjonsnivå) 

A) Unngå tap av liv og evakuere ut personer som befinner seg i tunnel 
B) Skape oversikt over situasjonen og herunder etablere felles situasjonsforståelse hos mannskaper som settes i innsats 
C) Ingen skade på mannskap i innsats 
D) Skape god utholdenhet - utføre røykdykkeinnsats i 60 min kontinuerlig (3 dykk) 
E) Tidlig etablere lederstøtte for 01 (ELS) 

Ressursbehov  

Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
System/ rutiner for 
mannskapsflytting av mannskaper 
mellom Frøya og Hitra/ Hitra - 
Sunde for kapasitetsøkning på den 
side hvor innsats inn i tunnel er 
mulig.  

Etablere logistikk rutiner 
(etterforsyning av utstyr, 
forpleining mv. ) 

Utvikle lederkompetanse på 
innsatsleder (0.1) og 
utrykningsleder (1.9) 

Vannforsyning i tunnel må 
etableres, ikke nødvendigvis 
trykksatt helt ned i tunnel.  

Øke mannskapsstyrke tilknyttet 
Fillan-/ Sistranda stasjon – 
opplever større utfordringer på 
dagtid (enkelte dager to 
mannskaper som møter ved 
alarm).  

 Gjennomføre øvelser for 
mannskaper i tunnel (praktisk 
øvelse) og på ledernivå (table top) 
evt. kombinasjon.  

Arbeide for at det etableres 
overvåking i tunnelene 
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Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
Oppdimensjonering av styrken fra 
16 mann til 20 mann evt. vurdere 
vaktordning..    
Vurdere vaktordning på sjåfører for 
tungbil 

 Tilstrekkelig antall og tilgjengelig 
mannskaper med røykdykker 
kompetanse. 

Arbeide for at det etableres 
tilstrekkelig brannventilasjon 

Stile krav om bosted og 
arbeidssted nær stasjonene ved 
nyansettelser 

 Tilstrekkelig tilgang på mannskaper 
med tungbil sertifikat. 

Arbeide for økt belysning i tunnel 
inkl. lys i bankett 

  Økt førstehjelpskompetanse – 
herunder vurdere deltakelse i 
«Mens vi venter på ambulanse» for 
mannskapene på Hitra da de ikke 
er med på det prosjektet pr. juni 
2020. 

Kjøretøy for innsats i tunnel 
(tunnelredningsbil)– bør kunne 
benyttes for evakuering 
(fluktmasker), IR kamera på 
kjøretøy (foran og bak), utstyr for 
belysning – herunder vurdere 
elektrisk tunnelredningsbil. Bil uten 
forbrenningsmotor vil ha større 
mulighet til å operere i et tunnelrom 
med lite oksygen.  

  Alle mannskaper må ha 
grunnutdanning brannkonstabel 
(grunnkurs deltid) 

Vurdere anskaffelse av 
slokkeropbot, eksempelvis LUF60/ 
LUF MICRO 

   Utstyr for å kunne drive aktiv kjøling 
av tank. 

   Evakueringsmaske med Y-
koblinger 

   Evakueringstepper 
   Ha tilstrekkelig og tilpasset lysutstyr  
   Ha tilstrekkelig og tilpasset 

førstehjelpsutstyr i bilene. Dagens 
utrustning må gjennomgås. 

   Tilgang på nødvendig materiell for 
etterfylling av flasker – vurdere 
anskaffelse av bærbar kompressor 

   Ved bytte av kjøretøy (D 1.2) 
vurdere å anskaffe et mindre 
kjøretøy – fremskutt enhet.  
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Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
   Redningssag (spesialsag beregnet 

for brannvesenets bruk i bl.a. ved 
uhell med store kjøretøy 

   Løfte/redningsputer for frigjøring av 
personer og kjøretøy klemt under 
store kjøretøy/konstruksjoner. (flere 
timer unna nærmeste 
bergingsselskap med 
løfteputeberedskap) 

   Fjernstyrt skum/vannkanon på bil 
for sikring og slukking. 
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Scenario (hendelsesforløp) Dimensjonerende hendelse: G – Ulykker med redningsbehov  

Sted: Vindmølle Eldsfjellet, fastklemt arbeider i mølletoppen 
Tid:  Fredag, dagtid 
Værforhold:  Nordvestlig kuling med snø og sluddbyger.  Utrykt for torden 
Innsatstid/ antall mannskaper i 
innsats: 

Innsatsleder Hitra – ankommer mølle etter 25 min 
Stasjon Fillan – ankommer trafostasjon for uttak av utstyr etter 35 min - 2 mannskaper – fremskutt enhet 
Stasjon Fillan – ankommer mølle etter 45 min – 4 mannskaper – mannskapsbil 
Stasjon Sandstad – ankommer mølle etter 60 min – 3 mannskaper – mannskapsbil + fremskutt enhet 
(Sandstad                                  tilbakekalles dersom det er tilstrekkelig oppmøte i Fillan, og ikke behov for 
hurtigfrigjøringsutstyr. 

 

Kort beskrivelse av hendelsesforløpet:  

• Fastklemt i fremre girhus. 
• Klemskade i lår/fot. 
• Trange og vanskelige arbeidsforhold 
• Vanskelig å føre fem innsatsutstyr.  
• Hente innsatsutstyr for redningsarbeider i høyden på møller fra trafostasjon, samt sambandsutstyr. 
• Avklare innsatsmetodikk, og kort gjennomgang/repetisjoner av rutiner/HMS. 
• Iverksette førstehjelp og klargjøring av pasient på båre, for uttransport/ nedfiring ut eller innvendig til ambulansepersonell på bakken 

(væravhengig). 

Nærområder som kan være i fare på grunn av hendelsen: 

• Ingen 

Worstcase scenario for Frøya og Hitra brann og redning: 

• Pasienten må reddes ned utvendig fra mølletoppen på grunn av skadeomfanget til pasienten. .  (væravhengig) 
• Brann i girhus og/eller i trafo.  Ikke mulig å gjennomføre innsats/redning. 
• Brannspredning til terreng.  Mangl på slokkevann.  

Dimensjonerende mål (ambisjonsnivå) 

A) Liv og helse 
B) Redde forulykket person ned fra vindmølle 
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Ressursbehov  

Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
 Utvikle lederkompetanse på 

innsatsleder (0.1) og 
utrykningsleder (1.9) 

Økt førstehjelpskompetanse – 
herunder vurdere deltakelse i 
«Mens vi venter på ambulanse» for 
mannskapene på Hitra da de ikke 
er med på det prosjektet pr. juni 
2020 

Ha tilstrekkelig og tilpasset 
førstehjelpsutstyr i bilene. Dagens 
utrustning må gjennomgås.  

  Kompetanse knyttet til opphold i 
vindmølle under innsats 

Whiteboardtavle tilgjengelig i 
kjøretøy (01-bil) 

  Øvelser for mannskapene knyttet til 
bruk av utstyr (seler, nedfiring mv). 
Øvelsesplan bør utarbeides.   

Tilgang på drone og behov for 
kompetanse knyttet til bruk, 
informasjonshåndtering.  
Etablere rutine for å rekvirere 
personer som pr. i dag har 
opplæring og tilgang til drone i 
kommunen.  
Det må også vurderes om 
brannvesenet selv skal ha tilgang til 
drone. 

  Redningskompetanse for andre 
sannsynlige scenarioer i ulike 
anleggsaktiviteter i regionen. (store 
bygg, vei/tunell/broarbeid m.m.) 

Ved bytte av kjøretøy (D 1.2) 
vurdere å anskaffe et mindre 
kjøretøy – fremskutt enhet.  

   Locus/ posisjonsverktøy i D/H11 i 
tillegg til i D/H01 

   Løfte/redningsputer for frigjøring av 
personer klemt under store 
konstruksjoner (flere timer unna 
nærmeste bergingsselskap med 
løfteputeberedskap). 
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Scenario (hendelsesforløp) Dimensjonerende hendelse: H – Helseoppdrag 

Sted: Dyrøya 
Tid:  22:00, Fredag, Januar 
Værforhold:  Snøbyger, lite vind 
Innsatstid/ antall mannskaper i innsats: Stasjon D1/Sistranda:  

D-01/Innsatsleder 2 mann etter 15 minutter 
D-11/mannskapsbil 4 mann etter 25 minutter 

 

Kort beskrivelse av hendelsesforløpet:  

• 6 år gammelt barn med pusteproblemer. Nedsatt bevissthet, skjelvinger og generelt sterkt redusert almenntilstand. 
• Ambulanse kjører fra Orkanger, beregnet ankomst 23:40 
• Bekymrede foreldre møter oss på stedet 
• Ingen kjent sykdomshistorikk 
• Høy temperatur i rommet hvor pasienten befinner seg 
• Pasienten reagerer positivt på oksygenbehandling og lufting/temperaturreduksjon i rommet. 
• God samhandling med AMK og ambulanse via samband under aksjonen. 
• Pasienten forblir stabil inntil ambulanse overtar. 

Nærområder som kan være i fare på grunn av hendelsen: 

• Ikke relevant 

Worstcase scenario for Frøya og Hitra brann og redning: 

• Ingen respons på behandling utført av brannvesenet. 
• Samtidskonflikt for brannvesenet 
• Lite tilgjengelig brannmannskaper 
• Ambulanse ytterligere forsinket pga. stenging av FV 714 (Bilberging og ekstremt dårlig føre) 
• Ikke flyforhold for helikopter 
• Forverring av pasientens tilstand 
• Hendelsen skjer i øyrekka (mindre pr.nå kompetente depotmannskaper og mye lengre tid før amb.personell er tilstede) 
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Dimensjonerende mål (ambisjonsnivå) 

A) Liv og helse 

Ressursbehov  

Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
  Økt førstehjelpskompetanse – 

herunder vurdere deltakelse i 
«Mens vi venter på ambulanse» for 
mannskapene på Hitra da de ikke er 
med på det prosjektet pr. juni 2020. 

Ha tilstrekkelig og tilpasset 
førstehjelpsutstyr i bilene. Dagens 
utrustning må gjennomgås også 
vurdere at det er tilgjengelig 
oksygen på alle kjøretøy (krever 
også kompetanse i bruk).   

  Øke frøstehjelpskompetanse på 
depot mannskap 

Førstehjelpspakker tilpasset for 
innsats i Øyrekka (også tilpasses 
kompetansenivå). 

  Gjennomføre øvelser med fokus på 
førstehjelp – øvelsesplan. 

Ved bytte av kjøretøy (D 1.2) 
vurdere å anskaffe et mindre 
kjøretøy – fremskutt enhet. 

   Locus/ posisjonsverktøy i D/H11 i 
tillegg til i D/H01 
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Scenario (hendelsesforløp) Dimensjonerende hendelse: I – Brann i terreng 

Sted: Hallaren 
Tid:  18:00, Fredag, Mai 
Værforhold:  Oppholdsvær, moderat/økende vind 
Innsatstid/ antall mannskaper i innsats: Stasjon D1/Sistranda:  

D-01/Innsatsleder 1 mann etter 15 minutter 
D-27/mannskapsbil 2 mann etter 20 minutter 
D-11/mannskapsbil 5 mann etter 25 minutter 
D-12/mannskapsbil 2 mann etter 30 minutter 
D-14/tankvogn 1 mann etter 40 minutter 

 

Kort beskrivelse av hendelsesforløpet:  

• Barns lek med ild har kommet ut av kontroll 
• Brann i et areal på ca. 2000 m2 ved brannvesenets ankomst 
• Nært brannkum gir god tilgang på slokkevann i området brannen har startet 
• Personer på stedet har startet enkel slukking/slukking med håndklær, ikke kontroll på brannen. 

Nærområder som kan være i fare på grunn av hendelsen: 

• Stor risiko for spredning til spredt bebyggelse og vanskelig tilgjengelig terreng  

Worstcase scenario for Frøya og Hitra brann og redning: 

• Kort spredningsvei til bebyggelse 
• Samtidskonflikt for brannvesenet 
• Lite tilgjengelig brannmannskaper 
• Sterk vind i uheldig retning 
• Ekstrem tørkeperiode 
• Spredning til vanskelig tilgjengelig område 

Dimensjonerende mål (ambisjonsnivå) 

B) Begrense spredning/Slokking 
C) Sikre liv og helse, varsle og evakuere (før Politi ankommer) 
D) Skape oversikt over situasjonen og herunder etablere felles situasjonsforståelse hos mannskaper som settes i innsats 
E) Ingen skade på mannskap i innsats 
F) Skape god utholdenhet  
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G) Tidlig etablere lederstøtte for 01 (ELS) 

Ressursbehov  

Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
Øke mannskapsstyrke tilknyttet 
Fillan-/ Sistranda stasjon – 
opplever større utfordringer på 
dagtid (enkelte dager to 
mannskaper som møter ved 
alarm).  
Oppdimensjonering av styrken fra 
16 mann til 20 mann evt. vurdere 
vaktordning. 

Generelle innsatsplaner for brann i 
terreng 

Utvikle lederkompetanse på 
innsatsleder (0.1) og 
utrykningsleder (1.9) 

Egnet beredskapshenger for brann 
i terreng (med nødvendig utstyr, 
lette pumper og slangemateriell) 

Stille krav om bosted og 
arbeidssted nær stasjonene ved 
nyansettelser 

Terrengbrannforebyggende arbeide, 
informasjon 

Kompetanse for teigledere. Lett lesbare og tilstrekkelig 
mengde kart - papirversjon. 

 Terrengbrannforebyggende arbeide, 
samhandling med landbruk og 
miljøavd. i kommunene.  

Gjennomføre øvelser med fokus på 
brann i terreng. Lederøvelser og 
mannskapsøvelser (Stab og felt) 
teknikk og taktikk. 

Ved bytte av kjøretøy (D 1.2) 
vurdere å anskaffe et mindre 
kjøretøy – fremskutt enhet. 

 Vurdere ‘’reservestyrke brann i 
terreng’’, egnede private personer, 
gjerne med ATV/relevante kjøretøy. 
(ansettelser og opplæring vil da 
også være ivaretatt på forhånd) – jf. 
krav i dimensjoneringsforskriften § 
4-12. 

Samhandlingsøvelse med 
FIG/Sivilforsvaret 

Locus/ posisjonsverktøy i D/H11 i 
tillegg til i D/H01 

 Alle innsatsledere må kjenne til 
lederstøttemuligheter og ordninger. 

Alle mannskaper må ha 
grunnutdanning brannkonstabel 
(grunnkurs deltid) 

Kjøretøy/ATV for transport i 
terreng, evt. bistandsavtaler 
private/kommunale kjøretøy. 

   Lyngbrannsmekker og løvblåsere i 
tilstrekkelig antall. 

   Samarbeidsavtale for bistand med 
gjødselvogner for vannspredning 
(slokking og branngater) 

   Enkel kameradrone for planlegging 
og oppfølging av innsatser. 
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Scenario (hendelsesforløp) Dimensjonerende hendelse: J – Akutt forurensning 

Sted: Sistranda 
Tid:  12:00, onsdag, Juni 
Værforhold:  Oppholdsvær, lite vind 
Innsatstid/ antall mannskaper i innsats: Stasjon D1/Sistranda:  

D-01/Innsatsleder 1 mann etter 10 minutter 
D-11/mannskapsbil 5 mann etter 10 minutter 
D-12/mannskapsbil 4 mann etter 15 minutter 

 

Kort beskrivelse av hendelsesforløpet:  

• Tankbil med drivstoff har fått skadet fylleventiler etter påkjørsel av betongkloss nært fylleanlegg 
• Pågående lekkasje av diesel (5000 liter på bilens tank)  

Nærområder som kan være i fare på grunn av hendelsen: 

• Nært sjø 
• Nært FV 714 

Worstcase scenario for Frøya og Hitra brann og redning: 

• Hendelsen blir sent varslet 
• Bensin lekker ut (i stedet for diesel) 
• Samtidskonflikt for brannvesenet 
• Lite tilgjengelig brannmannskaper 
• Lekkasje inn i nærliggende kjøpesenter sin kjelleretasje 

Dimensjonerende mål (ambisjonsnivå) 

a) Sikre liv og helse, evakuere personer i risikoområdet 
b) Skape oversikt over situasjonen og herunder etablere felles situasjonsforståelse hos mannskaper som settes i innsats 
c) Sikre miljøverdier 
d) Sikre materielle verdier 
e) Ingen skade på mannskaper i innsats 
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Ressursbehov  

Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
Øke mannskapsstyrke tilknyttet 
Fillan-/ Sistranda stasjon – 
opplever større utfordringer på 
dagtid (enkelte dager to 
mannskaper som møter ved 
alarm).  
Oppdimensjonering av styrken fra 
16 mann til 20 mann evt. vurdere 
vaktordning. 

Innsatsplaner for akutt forurensning Utvikle lederkompetanse på 
innsatsleder (0.1) og 
utrykningsleder (1.9) 

Tettemateriale tilpasset dagens 
farliggodstransport. 

Stille krav om bosted og 
arbeidssted nær stasjonene ved 
nyansettelser 

Alle innsatsledere må kjenne til 
lederstøttemuligheter og IUA’s rolle 
i større slike hendelser. 

Kompetanse for skadestedsledelse 
og teigledelse 

Utstyr for kontrollert avtapping, 
oppsamling og lagring 

  Gjennomføre øvelser med fokus 
på akutt forurensning 

Drone for tidlig oversikt, og 
oppfølging utover i hendelsen. 
(spesielt hendelser i/ ved sjø/ vann) 

  Delta på øvelser med relevante 
samarbeidspartnere (IUA/ 
Kystverket) 

Locus/posisjonsverktøy i D/H11 i 
tillegg til i D/H01 

  Alle mannskaper må ha 
grunnutdanning brannkonstabel 
(grunnkurs deltid) 

Avtale med kranbilselskap for 
utkjøring av lensemateriale. 
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Vedlegg 3 – Oppfølgingsplan 
Oppfølgingsplanen viser en oppsummering av de forhold som er identifisert gjennom beredskapsanalysen. FHBR må videreutvikle oppfølgingsplanen 
knyttet til ansvarsfordeling, frister og status. Planen skal være et levende dokument i organisasjonene. Behovene identifisert gjennom analysen vil 
hjelpe til å nå gjeldende forskriftskrav samt bidra til å videreutvikle organisasjonene, øke mannskapenes kunnskap og kompetanse. Ved gjennomføring 
av denne oppfølgingsplanen vil det sikre en bedre brann- og ulykkesberedskap i Frøya og Hitra kommuner.  

ID Identifisert behov Kommentar Oppfølging/ 
ansvar 

Frist Status 

Område: Dimensjonering (organisering/ mannskap/ struktur) 
D1 Øke mannskapsstyrke tilknyttet Fillan-/ Sistranda 

stasjon – opplever større utfordringer på dagtid 
(enkelte dager to mannskaper som møter ved 
alarm).  
Oppdimensjonering av styrken fra 16 mann til 20 
mann evt. vurdere vaktordning. 

    

D2 Vurdere vaktordning på sjåfører for tungbil     
D3 Stile krav om bosted og arbeidssted nær 

stasjonene ved nyansettelser 
    

D4 System/ rutiner for mannskapsflytting av 
mannskaper mellom stasjoner for kapasitetsøkning 
og sideforskyvning ved langvarig innsats. 

    

D5 Gjennomgå status på depot mannskaper     
D6 Vurdere å flytte stasjon Nordskag til et egnet 

område som sikrer samlokalisering med Salmar. 
Det vil kunne gi synergieffekter med Salmars 
industrivern, et bedre egnet lokale og raskere 
tilgang til mannskaper.  

    

Område: Ledelse og Strategi 
L1 Etablere logistikk rutiner (etterforsyning av utstyr, 

forpleining mv. ) 
    

L2 Etablere rutiner for kontakt med kjentmann på 
virksomhetene samt vedlikeholde kontakt og 
informasjonsutveksling 

    

L3 Sørge for kompetansedeling mellom forebyggende 
og beredskap 

    

L4 Etablere innsatsplaner for relevante objekter.     
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ID Identifisert behov Kommentar Oppfølging/ 
ansvar 

Frist Status 

L5 Kjennskap til kommunens/ helse og omsorgs 
overordnede strategi og planverk knyttet til 
evakuering, transport, lokaler mv.   
Samarbeid mellom kommunale enheter/ 
tjenesteområder. 

    

L6 Styrking av det forebyggende arbeidet     
L7 Etablere rutine for sentral oppfølging overfor 

depotene knyttet til vedlikehold av utstyr og 
kartlegge status på utstyr 

    

L8 Dialog og kontakt med nettselskap knyttet til 
mulighet for å koble ut strøm.  

    

L9 Etablere avtale med vannverket Frøya for bruk av 
ATV som de disponerer. Vurdere avtale med 
Trønder energi som har to seks hjulinger.  

    

L10 Inngå skriftlig avtale om disponering av ATV ved 
stasjon Sandstad. 
(Sandstad stasjon har fire ATV-er tilgjengelig 
gjennom mannskaper ved stasjonen – muntlig 
avtalefestet) 

    

L11 Etablere overordnet strategi for brann på fôrflåter 
(generell innsatsplan) 

    

L12 Avklare ansvarsforhold knyttet til forflåtene, 
Sjøfartsdirektoratet/ brannvesen. (Gjelder alle, men 
særskilt Salmars havmerd) 

Pågår    

L13 Generelle innsatsplaner for brann i terreng     
L14 Terrengbrannforebyggende arbeide, informasjon     
L15 Terrengbrannforebyggende arbeide, samhandling 

med landbruk og miljøavd. i kommunene.  
    

L16 Vurdere ‘’reservestyrke brann i terreng’’, egnede 
private personer, gjerne med ATV/relevante 
kjøretøy. (ansettelser og opplæring vil da også 
være ivaretatt på forhånd) – jf. krav i 
dimensjoneringsforskriften § 4-12. 

    

L17 Alle innsatsledere må kjenne til 
lederstøttemuligheter og ordninger. Herunder IUAs 
rolle i definerte hendelser.  

    

L18 Innsatsplaner for akutt forurensning     
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ID Identifisert behov Kommentar Oppfølging/ 
ansvar 

Frist Status 

Område: Kompetanse 
K1 Tilstrekkelig antall og tilgjengelig mannskaper med 

røyk/kjemikaliedykker kompetanse. 
    

K2 Tilstrekkelig tilgang på mannskaper med tungbil 
sertifikat. 

    

K3 Utvikle lederkompetanse på innsatsleder (0.1) og 
utrykningsleder (1.9) 

    

K4 Gjennomføre samvirkeøvelser med virksomheter 
for å få god kjennskap til objektene. Øvelsesplan 
bør etableres.  

    

K5 Befaring – kjentmannsrunder – etablere rutiner for 
gjennomføring (objekter med innsatsplaner). 

    

K6 Økt førstehjelpskompetanse – herunder vurdere 
deltakelse i «Mens vi venter på ambulanse» for 
mannskapene på Hitra da de ikke er med på det 
prosjektet pr. juni 2020. 

    

K7 Alle mannskaper må ha grunnutdanning 
brannkonstabel (grunnkurs deltid) 

    

K8 Kompetanseøkning på depotmannskapene.       
K9 Gjennomgang og vurdere etablering av faste 

punkter tilrettelagt for å hente slokkevann fra sjø. 
    

K10 Innsats med ATV - opplæring i bruk av ATV, 
krevende å kjøre i terreng. 

    

K11 Mannskapenes kompetanse om oppdrettsflåter må 
utvikles 

    

K12 Gjennomføre øvelser for mannskaper i tunnel 
(praktisk øvelse) og på ledernivå (table top) evt. 
kombinasjon 

    

K13 Kompetanse knyttet til opphold i vindmølle under 
innsats 

    

K14 Øvelser for mannskapene knyttet til bruk av utstyr 
(seler, nedfiring mv). Øvelsesplan bør utarbeides.   

    

K15 Redningskompetanse for andre sannsynlige 
scenarioer i ulike anleggsaktiviteter i regionen. 
(store bygg, vei/tunell/broarbeid m.m.) 

    

K16 Øke frøstehjelpskompetanse på depot mannskap     
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ID Identifisert behov Kommentar Oppfølging/ 
ansvar 

Frist Status 

K17 Kompetanse for skadestedsledelse og teigledelse     
K18 Gjennomføre øvelser med fokus på brann i terreng. 

Lederøvelser og mannskapsøvelser (Stab og felt) 
teknikk og taktikk. 

    

K19 Samhandlingsøvelse med FIG/Sivilforsvaret     
K20 Gjennomføre øvelser med fokus på akutt 

forurensning 
    

K21 Delta på øvelser med relevante 
samarbeidspartnere (IUA/ Kystverket) 

    

Område: Materiell 
M1 Tilstrekkelig utstyr for å kunne iverksette 

overtrykksventilering 
    

M2 Tilstrekkelig utstyr for innsatslederkamera (IR)     
M3 Whiteboardtavle tilgjengelig i kjøretøy (01-bil)     
M4 Tilgang på drone og behov for kompetanse knyttet 

til bruk, informasjonshåndtering.  
Etablere rutine for å rekvirere personer som pr. i 
dag har opplæring og tilgang til drone i kommunen.  
Det må også vurderes om brannvesenet selv skal 
ha tilgang til drone.  

    

M5 Redningssag (spesialsag beregnet for 
brannvesenets bruk i bl.a. brann og 
redningsinnsatser i kompliserte/store byggverk/  
konstruksjoner og ved ulykker som involverer store 
kjøretøy 

    

M6 Kjemikalievernutstyr – må vurderes om dette er 
tilstrekkelig i forhold til langvarig innsats.  

    

M7 Ved bytte av kjøretøy (D 1.2) vurdere å anskaffe et 
mindre kjøretøy – fremskutt enhet.  

    

M8 Tilgang på nødvendig materiell for etterfylling av 
flasker – vurdere anskaffelse av bærbar 
kompressor 

    

M9 Utstyr for å kunne drive aktiv kjøling av tanker mv.      
M10 Ha tilstrekkelig og tilpasset førstehjelpsutstyr i 

bilene. Dagens utrustning må gjennomgås. 
    

M11 Ha tilstrekkelig og tilpasset lysutstyr      
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ID Identifisert behov Kommentar Oppfølging/ 
ansvar 

Frist Status 

M12 Vurdere anskaffelse av slokkeropbot, eksempelvis 
LUF60/ LUF MICRO 

    

M13 Digitale kart over brannventiler/brannkummer 
(gjerne på Locus)  

    

M14 Digitale plantegninger for relevante bygg og 
anlegg, minimum for særskilte brannobjekt.  

    

M15 Anskaffe flere Fluktmasker og tilhørende Y-
koblinger. 

    

M16 Evakueringstepper     
M17 Tilstrekkelig båtkapasitet gjennom avtale med 

garantert responstid og krav til båtstørrelse og 
muligheter for innsats (eksempelvis pumpe). Båt 
må være tilpasset brannvesenets behov 

    

M18 Gjennomgang av depoenes utstyr, herunder om 
dette er tilstrekkelig for nødvendig innsats. I dette 
må også innsatsbekledningen gjennomgås og 
forbedres.  

    

M19 Ha tilgjengelig utstyr for å kunne etablere 
vannvegg, samt slukkespyd for ‘’utvendig innsats 
innvendig’’. 

    

M20 Etablere beredskapspakker for å iverksette 
startinnsats på øyene. Stå på tilhenger/ være i båt 
med beredskapsavtale. 

    

M21 Bekledning av depotmannskaper     
M22 Tilgjengelig kjøretøy/ATV med hengerfeste på de 

største bebodde øyene, fast stasjonerte egnede 
kjøretøy på depotene. (depotene har hengere med 
brannvernutstyr, men ikke kjøretøy) 

    

M23 Transportkapasitet for pumper/ slanger i terreng.     
M24 Gjennomgang av slangekapasitet og vurdere 

anskaffelse av økt slangekapasitet 
    

M25 Gjennomgang av eksisterende pumpekapasitet og 
vurdere anskaffelse av mer pumpekapasitet 

    

M26 Pumpekapasitet for å kunne iverksette innsats, 
spesielt knyttet opp mot havmerd. 

    

M27 Tilgang på båtkapasitet for utsetting av lenser     
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ID Identifisert behov Kommentar Oppfølging/ 
ansvar 

Frist Status 

M28 Etablere beredskapspakker for å iverksette innsats 
på denne type objekter. Stå på tilhenger/ være i båt 
med beredskapsavtale 

    

M29 Kart som viser oppdrettsflåter sine posisjoner – 
kart bør også være digitale.  

    

M30 Vannforsyning i tunnel må etableres, ikke 
nødvendigvis trykksatt helt ned i tunnel. 

    

M31 Arbeide for at det etableres overvåking i tunnelene     
M32 Arbeide for at det etableres tilstrekkelig 

brannventilasjon 
    

M33 Arbeide for økt belysning i tunnel inkl. lys i bankett     
M34 Kjøretøy for innsats i tunnel (tunnelredningsbil)– 

bør kunne benyttes for evakuering (fluktmasker), 
IR kamera på kjøretøy (foran og bak), utstyr for 
belysning – herunder vurdere elektrisk 
tunnelredningsbil. Bil uten forbrenningsmotor vil ha 
større mulighet til å operere i et tunnelrom med lite 
oksygen. 

    

M35 Løfte/redningsputer for frigjøring av personer og 
kjøretøy klemt under store kjøretøy/konstruksjoner. 
(flere timer unna nærmeste bergingsselskap med 
løfteputeberedskap) 

    

M36 Fjernstyrt skum/vannkanon på bil for sikring og 
slukking. 

    

M37 Locus/ posisjonsverktøy i D/H11 i tillegg til i D/H01     
M38 Førstehjelpspakker tilpasset for innsats i Øyrekka 

(også tilpasses kompetansenivå). 
    

M39 Egnet beredskapshenger for brann i terreng (med 
nødvendig utstyr, lette pumper og slangemateriell) 

    

M40 Lett lesbare og tilstrekkelig mengde kart - 
papirversjon. 

    

M41 Kjøretøy/ATV for transport i terreng, evt. 
bistandsavtaler private/kommunale kjøretøy. 

    

M42 Lyngbrannsmekker og løvblåsere i tilstrekkelig 
antall. 

    

M43 Samarbeidsavtale for bistand med gjødselvogner 
for vannspredning (slokking og branngater) 
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ID Identifisert behov Kommentar Oppfølging/ 
ansvar 

Frist Status 

M44 Tettemateriale tilpasset dagens farliggodstransport.     
M45 Utstyr for kontrollert avtapping, oppsamling og 

lagring 
    

M46 Avtale med kranbilselskap for utkjøring av 
lensemateriale. 
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Sammendrag 
Det er kommunenes ansvar å sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta 
forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. Hvordan dette 
gjøres, og hvilke ressurser brannvesenet skal ha er opp til den enkelte kommune å bestemme. 

I dette arbeidet har Norconsult dokumentert og gjort vurderinger for et felles brannvesen for kommunene 
Frøya og Hitra, kalt Frøya og Hitra brann og redning (heretter FHBR), slik at oppgaver hjemlet i lov og 
forskrift kan utføres tilfredsstillende, herunder:  

• Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver 14 juni 2002. 

• Forskrift om brannforebygging 01 januar 2016. 
• Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av 26 juni 2002. 

Ved dimensjonering av brannvesenet er det tatt hensyn til både regelverkets standardkrav og den 
kartlagte risiko og sårbarhet som foreligger i Frøya og Hitra kommuner. Denne rapport dokumenterer 
FHBR sin organisering og dimensjonering av brannvesenet, slik at både lovpålagte og andre oppgaver 
kan utføres tilfredsstillende. Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at 
brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Dette arbeidet ble utført for 
FHBR i 2019 og danner grunnlaget for denne vurderingen.  

To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. 
Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til en 
annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer at all 
myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar.  

Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 gir sterke føring for oppgaver et brannvesen skal ha ansvaret 
for: 

a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, 
brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker 

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn 
c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved 

transport av farlig gods på veg og jernbane 
d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 

krisesituasjoner 
e) være innsatsstyrke ved brann 
f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens 

risiko- og sårbarhetsanalyse 
g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske 

territorialgrensen 
h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

Gjennom rapporten er det redegjort for hvordan FHBR oppfyller de ulike krav stilt i gjeldende lov og 
forskrift. Blant annet sees det spesielt på forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet, 
for å vurdere om FHBR er riktig dimensjonert. Det er gjort funn og merknader til hvordan FHBR oppfyller 
disse kravene slik dagens to brannvesen fremstår. Eksempelvis kan her nevnes:  

• Basert på en samling av dagens to stillingshjemler som brannsjef oppnår en samlet sett 40 % 
stilling. Dette er under forventet krav i dimensjoneringsforskriften der et samlet brannvesen må 
ha en stillingshjemmel på 51,27 % for brannsjef. Den samme prosentsatsen vil være gjeldende 
for leder beredskap og leder forebyggende. Med en jevnere fordeling av stillingshjemlene er det 
mulig å oppnå nevnte krav.  

• Ny forskrift om brannforebygging med ikrafttredelse 1. januar 2016 medfører et endret 
tilsynsregime sammenlignet med hva som har vært gjeldende. Gjennom den nye forskriften 
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stilles det krav til at det skal gjennomføres en risikobasert tilsynsvirksomhet. Dette er i liten grad 
implementert i FHBR. Forebyggendeanalysen som ble gjennomført i 2020 har identifisert at 
dagens organisering med felles forebyggende avdeling, men der hvert brannvesen har sin egen 
forebyggende leder fremstår som en mindre egnet måte å drive det forebyggende arbeidet på. 
Samtidig avdekket arbeidet med analysen at det er utfordringer med å få til totalt 1,4 årsverk 
forebyggende arbeid da andre oppgaver blir prioritert foran det forebyggendearbeidet. 

• Når det gjelder beredskap er minstekravet til bemanning for et sammenslått brannvesen 
tilfredsstilt, men beredskapsanalysen har identifisert forhold som går på organisering av 
mannskapsstyrken, spesielt knyttet til de to hovedstasjonene. 

Gjennom dokumentasjonen av brannvesenet (brannordningen) for Frøya og Hitra brann og redning 
(FHBR) som er basert på gjennomført ROS-analyse og GAP-analyse fra 2019, og forebyggendeanalyse 
og beredskapsanalyse fra 2020 er det gjort vurderinger opp mot dagens dimensjoneringsforskrift (2002) 
som setter krav til dimensjonering og organisering av brannvesen. Det er også sett til forslag til ny 
dimensjoneringsforskrift, slik at Frøya og Hitra brann- og redning gjennom dette arbeidet skal være 
fremtidsrettet og kunne møte nye krav på en god måte. Norconsults tilrådninger er oppsummert med 
følgende:  

• Basert på en samfunnssikkerhets- og beredskapsfaglig vurdering tilrådes det at det etableres 
et nytt felles brannvesen for de to kommunene – Frøya og Hitra brann og redning.  

• Gitt avdekt risiko- og sårbarhetsbilde, og det fremtidige, med blant annet en økende utbygging 
av havnæringsindustri, bør det vurderes om stillingsandelen til ledelsen skal økes slik at det blir 
fulltidsstillinger for alle 3 stillingene i ledelsen, brannsjef, leder forebyggende og leder 
beredskap. 

• Dagens forebyggende brannvernarbeid tilrådes (uavhengig av kulepunkt 1) omorganisert med 
opprettelse av én ny felles avdeling med én felles leder, og for en periode må det tilføres 
ressurser ut over forskriftens minstekrav. Samtidig bør en se på samarbeidsmuligheter med 
andre brannvesen som det er naturlig å kunne samarbeide med for å bygge fagmiljø, 
kompetanse og sikre utvikling av det forebyggende arbeidet. 

• Nordskag stasjon bør samlokaliseres med Salmar for å gi synergieffekter med Salmars 
industrivern, et bedre egnet lokale og raskere tilgang til mannskaper.  

• Mannskapsstyrken tilknyttet hovedstasjonene (Sistranda og Fillan) bør økes til 20 mannskaper. 
Alternativt kan det vurderes innføring av vaktordning ved stasjonene. 

• Etablering av felles 01-vakt tilrådes utført så snart som mulig for å gi en større avlastning på de 
som inngår i vaktordning, et tettere samarbeidsmiljø mellom de to brannvesenene, og et 
potensial for økonomiske besparelser.  

• Det må etableres ordninger med utrykningsledere knyttet til de ulike stasjonene og utvikle 
lederkompetanse for innsatsleder 
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1 Innledning 
Det er kommunenes ansvar å sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta 
forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. Hvordan dette 
gjøres, og hvilke ressurser brannvesenet skal ha er opp til den enkelte kommune å bestemme. 

Formålet med denne rapporten er å dokumentere at forskriftens krav til organisering, utrustning og 
bemanning oppfylles alene eller i samarbeid med en annen kommune jf. §1-4 og § 10 i forskrift om 
organisering og dimensjonering av brannvesen 26 juni 2002.  

Denne rapporten vil dokumentere og beskrive et felles brannvesen for kommunene Frøya og Hitra, kalt 
Frøya og Hitra brann og redning (heretter FHBR), slik at oppgaver hjemlet i lov og forskrift kan utføres 
tilfredsstillende, herunder:  

• Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver 14 juni 2002. 

• Forskrift om brannforebygging 01 januar 2016. 
• Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av 26 juni 2002. 

Ved dimensjonering av brannvesenet er det tatt hensyn til både regelverkets standardkrav og den 
kartlagte risiko og sårbarhet som foreligger i Frøya og Hitra kommuner. Denne rapport dokumenterer 
FHBR sin organisering og dimensjonering av brannvesenet, slik at både lovpålagte og andre oppgaver 
kan utføres tilfredsstillende.  

Brannordningen for FHBR er basert på gjennomført ROS-analyse og GAP-analyse fra 2019, og 
forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse fra 2020. 

Rapporten er utarbeidet av Norconsult i nært samarbeid med ledelse og nøkkelpersoner i de 
eksisterende brannvesenene i kommunene Frøya og Hitra. Rapporten har vært på høring hos 
brannvesenene og har gjennomgått en tverrfaglig kvalitetssikring i Norconsult. Norconsults 
kontaktpersoner har vært Dag Robert Bjørshol og Johan Pettersen.  

1.1 Forutsetninger og avgrensninger 

Følgende forutsetninger og avgrensninger er lagt til grunn i denne rapporten:  

• Dokumentasjonen omfatter kommunene Frøya og Hitra slik de fremstår per medio 2020, 
herunder brannvesenets organisering og ressurser.  

• Dokumentasjonen bygger på gjennomført ROS-analyse og GAP-analyse fra 2019, og 
forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse fra 2020. 

• Dokumentasjonen er avgrenset til å omfatte forhold omtalt i brann- og eksplosjonsvernloven 
§10 og forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet § 2-4. 

1.2 Definisjoner og begreper 

Tabell 1 – Definisjoner og begreper 

Begrep Beskrivelse 
Beredskap  Den ordningen som sikrer at personell er disponibelt for innsats på kort 

varsel 
Brannsjef Den som forestår den daglige ledelsen av brannvesenet i henhold til 

brann- og eksplosjonsvernloven 
Brannordning Kommunens brannordning skal sikre at brann- og feiervesenet er 

bemannet, organisert og utstyrt på en slik måte at de oppgaver som følger 
av loven til enhver tid kan gjennomføres i kommunen på en tilfredsstillende 
måte og i samsvar med forskrifter fastsatt av departementet 
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Brannvernregion To eller flere kommuner som samarbeider om gjennomføring av noen eller 
alle brannvesenets oppgaver  

Deltidspersonell Personell tilsatt i brannvesenet i stilling med definert omfang mindre enn 
heltidsstilling, eller personell med annen tilknytning til brannvesenet med 
definert omfang mindre enn heltidsstilling 

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Fare Forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser. En fare er 

derfor ikke stedfestet og kan representere en gruppe hendelser med 
likhetstrekk 

Forebyggende tiltak Tiltak som reduserer sannsynligheten for at en hendelse inntreffer 
Innsatsstyrke Den styrke som kalles ut til innsats ved brann eller ulykke 
Innsatstid Tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på skadestedet 
IUA Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning 
Kasernert vakt Personell i kontinuerlig vakt på brannstasjonen 
Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med ord 

eller som en tallverdi på omfanget av skader på mennesker, miljø eller 
materielle verdier 

Konsekvensreduserende 
tiltak (beredskapstiltak) 

Tiltak som reduserer omfanget av en hendelse når den har inntruffet. Dette 
kan være administrative tiltak som beredskapsplanverk, fysiske tiltak eller 
kompetansetiltak 

Overordnet vakt Særskilt kvalifisert personell i egen vaktordning som har brannsjefens 
myndighet 

Risikoreduserende tiltak Tiltak med sikte på å redusere sannsynligheten for og/eller konsekvens av 
uønskede hendelser.  

ROS- analyse  Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Sårbarhet En kommunes (og brannvesenets) manglende evne til å motstå virkningen 

av hendelser, og til å gjenopprette normaltilstand etter hendelser 
 

Sannsynlighet Uttrykkes som hendelsesfrekvens, dvs. hvor ofte (i gjennomsnitt) en 
hendelse vurderes å kunne inntreffe i fremtiden når erfaring (statistikk) og 
nye trender legges til grunn 

Tettsted Tettbygget område med minst 200 bosatte, der avstanden mellom husene 
normalt ikke overstiger 50 meter. Tettsted avgrenses uavhengig av 
administrative grenser. (SSB) 

Uønsket hendelse En hendelse eller tilstand som kan medføre skade på mennesker, miljø 
eller materielle verdier 
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2 Beskrivelse av kommunene Frøya og Hitra 

 

Figur 1 – Analyseobjektets geografiske avgrensning – kommunene Frøya og Hitra (kilde: DSB kart) 

2.1 Frøya kommune 

Frøya kommune grenser mot Smøla i vest, Hitra i sør, og Bjugn, Åfjord, Roan og Osen i øst. Frøya 
består av øya Frøya, flere fiskevær i varierende størrelse i nordvest, så som de bebodde Sula, 
Bogøyvær og Mausundvær, samt de fraflyttede Kya, Vågsvær og Humlingsværet, samt arkipelet Froan 
i nordøst. Øya Frøya grenser mot Frohavet i øst, Norskehavet i nordvest, Frøyhavet i nordøst, 
Frøyfjorden i sør. Kommunen har til sammen ca. 5400 holmer og skjær. Frøya kommune har 5166 
innbyggere (SSB, mai 2020). Kommunens tettsteder slik det er definert av SSB er per desember 2019 
kommunesenteret Sistranda med 1121 innbyggere og Hammarvika med 461 innbyggere. 
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Havbruksnæringen er stor på Frøya og Hitra. Disse to kommunen står sammen for 20 prosent av all 
lakseslakting i landet og bidrar med over 40 prosent av eksportverdiene for Sør-Trøndelag. 
Lakseslakteriet SalMar er en viktig bidragsyter til dette og medfører mye tungtransport på fv. 716, 
gjennom Frøyatunnelen (150 meter under havet) og videre til Hitra.  

Det er startet opp anleggsarbeid for å etablere en vindpark på Frøya.   

2.2 Hitra kommune 

Hitra kommune består av 2 500 øyer, holmer og skjær, de fleste av disse er ubebodd. Kommunen har 
5088 innbyggere (SSB, mai 2020). Kommunens tettsteder slik det er definert av SSB er per desember 
2019 kommunesenteret Fillan med1142 innbyggere og Hestvika med265 innbyggere. Fra 2020 fikk 
Hitra en del av Snillfjord, det vil si at kommunen fikk litt mer areal på fastlandet, og noen hundre flere 
innbyggere. 
 
Havbruksindustrien er allerede stor og det er planlagt flere slike virksomheter i fremtiden, alle samlet på 
Jøsnøya.  
 
Det er etablert en vindpark på Eldsfjellet, denne ble startet opp i 2004 og utvidet i 2019. 
 
Hovedforbindelsen til Hitra er fv. 714 gjennom Hitratunnelen. Dette er en undersjøisk tunell som ligger 
264 meter under havet. Fra Hitra er det også undersjøisk veiforbindelse videre til Frøya gjennom 
Frøyatunnelen. Førøvrig er det en hurtigbåtforbindelse til Trondheim og Kristiansund.  
 
Havbruksnæringen innebærer at det foretas mye tungtransport på fv. 714 per i dag, men det planlegges 
for en fremtidig sjøtransport av sjømat ved å etablere effektive havne- og terminalløsninger på Hitra. 
 
 
Tabell 2 – Oversikt over antall innbyggere, boliger, piper, og ildsteder i kommunene per mai 2020 (kilde: SSB). 

Kommune Antall innbyggere  Antall boliger Antall fritidsbygninger 

Frøya 5166 2513 1070 

Hitra 5088 3002 1927 

 

Samlet er det per medio 2020 ca. 6797 piper på Frøya og Hitra, dette tallet er eksklusiv fritidsboliger. 
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3 Lover og forskrifter  
En rekke lover og forskrifter regulerer brann- og redningstjenesten i Norge. Dette gjelder spesielt lov om 
vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- 
og eksplosjonsvernloven, LOV-2002-06-14-20) 

Gjennom § 9 i brann- og eksplosjonsvernloven påligger det kommunene å sørge for etablering og drift 
av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en 
effektiv og sikker måte. 

Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig 
tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Kommunen skal evaluere hendelser for å sikre kontinuerlig 
læring og forbedring av det forebyggende og beredskapsmessige arbeidet. 

Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendige for å kunne 
ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. 

To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. 
Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til en 
annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer at all 
myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar.  

I henhold til § 11 i samme lov skal brannvesenet minimum utføre følgende: 

a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, 
brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker 

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn 
c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved 

transport av farlig gods på veg og jernbane 
d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 

krisesituasjoner 
e) være innsatsstyrke ved brann 
f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens 

risiko- og sårbarhetsanalyse 
g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske 

territorialgrensen 
h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

I det videre gjennomgås krav stilt i forskrifter som utfyller loven.  

3.1 Krav stilt gjennom forskrift om brannforebygging  

Forskrift om brannforebygging, trådte i kraft 1.1.2016 og erstatter Forskrift om brannforebyggende tiltak 
og tilsyn. Forskriftens kap. 4 §§ 14 – 22 omtaler kommunens plikter innenfor brannforebyggende arbeid. 
Denne forskriften gir ingen føringer når det gjelder dimensjonering av brannvesenet, men gir føringer 
og krav til det forebyggende arbeidet.   

Kommunene pålegges å kartlegge risiko for brann (§ 14), og dette har FHBR gjort gjennom utarbeidelse 
av en felles ROS-analyse for de to kommunene. I tillegg har de tatt ROS-analysen videre og utarbeidet 
en forebyggendeanalyse i 2020.   

Videre skal kommunene planlegge det forebyggende arbeidet, jf. § 15, og gjennomføre tiltak i samsvar 
med plan for det forebyggende arbeidet, jf. § 16. Kommunene skal sørge for at røykkanaler i 
fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov (§ 17) og det skal 
gjennomføres risikobasert tilsyn i henhold til kriterier gitt i § 18. Gjennom § 19 pålegges kommunene å 
motivere og samarbeide med aktuelle aktører for at de skal bidra til å redusere sannsynligheten for og 
konsekvensene av brann. Kommunene må også evaluere det forebyggende arbeidet (§20).  
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I henhold til forskriftens § 21 skal kommunen sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til 
tomtegrenser i tettbygde strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. I 
boligstrøk og lignende der spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen 
disponerer passende tankbil. I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal 
kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet. 

§ 22 pålegger kommunene å dokumentere at kommunens plikter i henhold til forskriften er oppfylt.  

3.2 Krav stilt gjennom forskrift om organisering av brannvesen  

§ 2.4 Dokumentasjon 

Kommunen skal kunne dokumentere at denne forskrifts krav til organisering, utrustning og bemanning 
oppfylles alene eller i samarbeid med annen kommune. 

Dokumentasjonen skal omfatte og baseres på en risiko- og sårbarhetsanalyse, som skal være 
koordinert med kommunens analyser på andre områder. 

Kommunen skal dokumentere brannvesenets dimensjonering. Kommunen skal angi hvilke myndigheter 
som fatter vedtak etter denne forskrift, hvilke vedtak om delegering som er fattet og hvordan forskriftens 
krav til samarbeid er ivaretatt. Avtaler om samarbeid skal følge dokumentasjonen. 

Dersom kommunen etter kartlegging av risiko og sårbarhet, avdekker forhold som ikke kan ivaretas 
gjennom forskriftens minstekrav, særskilte forebyggende tiltak og samarbeidsavtaler mv., skal 
brannvesenet tilføres ytterligere ressurser. 

Kommunen skal innarbeide brannvesenets virksomhet i sine planer for forebyggende virksomhet og 
skadebegrensende innsats for øvrig. 

Dokumentasjonen skal oversendes sentral tilsynsmyndighet.  

Denne rapporten anses å tilfredsstille dette dokumentasjonskravet.  

§ 2.5 Brannsjef og avdelingsledelse 

Brannsjefens fullmakter følger av brann- og eksplosjonsvernlovens § 12 og kommunens 
delegeringsvedtak. Brannsjefen skal ha en stedfortreder. 

§ 3.2 Kapasitet, kompetanse og dimensjonering 

(…) Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om brannforebyggende 
tiltak og tilsyn pr. 10.000 innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. Andre forebyggende 
oppgaver brannvesenet påtar seg krever ytterligere ressurser. 

 § 4-1 Samarbeid 

Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner og beredskapsorganisasjoner for best mulig å 
utnytte ressursene i regionen. Der et tettsted er felles for flere kommuner, skal disse samarbeide om 
beredskapen i dette tettstedet. 

§ 4-2 Bistand 

Kommunen eller brannvernregionen skal, ut over eventuelle samarbeidsavtaler, inngå avtaler som 
legger til rette for å motta eller yte bistand ved behov i akutt brann- og ulykkessituasjoner med nabo-
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brannvesen, industrivern, flyplass- og havariberedskap, sivilforsvar, Forsvaret mv., der slike styrker 
finnes. Avtalen skal også regulere fremgangsmåte ved anmodning om bistand. 

§ 4.3 Reservestyrker 

Kommunen skal sørge for særskilte reservestyrker dersom tilstrekkelige personellressurser for de 
innsatssituasjoner som kan forventes ikke oppnås med egne beredskapsstyrker og avtaler etter § 4-1 
og § 4-2. 

§ 4-8 Innsatstid 

Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., strøk 
med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. 

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer den 
økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført. 

Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom 
styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 
minutter. 

§ 4.12 Skogbrann 

I områder hvor det er betydelig fare for brann i skog, skal brannsjefen i samråd med de lokale 
skogbruksmyndigheter organisere en særskilt reservestyrke for innsats ved slike branner. Slik 
reservestyrke skal øves for aktuelle oppgaver. 

§ 5.1 Dimensjonering og lokalisering 

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor 
krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav minst 4 skal 
være kvalifiserte som utrykningsledere. 

Beredskapen skal legges til tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet 
tettsted innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. 

§ 5.2 Vaktlag og støttestyrke 

Et vaktlag skal minst bestå av: 

• 1 utrykningsleder 
• 3 brannkonstabler/røykdykkere. 

Støttestyrke er fører for tankbil eller fører for snorkel-/stigebil. 

§ 5.3 Vaktberedskap 

(…) I tettsteder med 3.000 - 8.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av 
deltidspersonell med dreiende vakt. 

§ 5.4 Antall vaktlag 

I tettsted fra 3.000 til 50.000 innbyggere skal det være minst ett vaktlag og nødvendig støttestyrke etter 
§ 5-2 og § 5-3.  

§ 5.5 Beredskap for høydeberedskap eller tankbil 

I kommuner der brannvesenets snorkel- eller stigebil er forutsatt å fungere som påbudt rømningsvei 
etter bygningslovgivningen, skal vognfører ha samme beredskap som vaktlaget for øvrig. 
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I boligstrøk o.l. hvor kommunen har vedtatt at tankbil kan erstatte annen tilrettelagt slokkevannforsyning, 
jf. § 5-4 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, skal tankbil kjøres ut samtidig med 
førsteutrykningen, dersom det er nødvendig for å sikre brannvesenet tilstrekkelig slokkevann 

§ 5.6 Overordnet vakt 

I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2.000 innbyggere skal det være 
dreiende overordnet vakt. 

Brannsjefen og stedfortreder skal inngå i vaktordningen. Overordnet vakt skal kunne lede samtidig 
innsats på flere skadesteder. Flere kommuner kan ha felles overordnet vakt. 

§ 7.1 Kommunens plikter 

Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne 
forskrift stiller. 

3.3 Krav stilt gjennom forskrift om håndtering av farlig stoff  

Forskriftens § 23 stiller krav om at kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften 
blir overholdt.  

3.4 Andre forskrifter og referansedokumenter  

Andre lover og forskrifter som er aktuelle for dette området, men ikke er omtalt i detalj i denne 
dokumentasjonen er:  

• Forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 
• Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
• Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning 
• Forskrift av 9. juli 1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning 
• Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
• Forskrift av 3. juni 2016 Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av 

storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften).  
 
 

Statlige vedtak, veiledninger, meldinger m.m. 

• Veiledninger til aktuelle forskrifter 
• NOU 2012:4 Trygg hjemme - Brannsikkerhet for utsatte grupper 
• NOU 2012:8 Ny utdanning for nye utfordringer - Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig 

personell i brannvesenet 
• St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver 
• St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet. Samvirke og samordning 
• Ot.prp. nr. 28 (2001-2002) Om lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og 

om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og om endringer i 
arbeidsmiljøloven 

• Brannstudien - Fremtidens brann og redningsvesen – Rapport fra arbeidsgruppe som har 
vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk (DSB desember 2013) 

• Beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- og redningsvesenet (DSB 1.12.2015) 
• Nasjonalt risikobilde (DSB årlig)  
• Retningslinjer fra DBE (1994, revidert 2001) vedrørende brannvesenets adgang til a ta betalt 

for sine tjenester 
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• Skogbrannberedskap og handtering av den senere tids skogbranner i Norge. Rapport fra 
arbeidsgruppe opprettet av DSB etter oppdrag fra Justis- og politidepartementet (31. oktober 
2008) 

• Veileder om enhetlig ledelsessystem (ELS) ved handtering av hendelser innen brann, redning 
og akutt forurensning. DSB, Kystverket og Klima- og forurensningsdirektoratet (11. november 
2011) 

• Nasjonal prosedyre - Nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) 
• Veiledning røyk og kjemikaliedykking, DSB (2005) 
• Fylkesmannen i Trøndelag: ROS Trøndelag 2019. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Trøndelag 

(hovedrapport). 
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4 Risiko og sårbarhet i regionen  

4.1 Forskriftens minstekrav ved standard brannrisiko  

Forskrift om brannforebygging §14 viser til at det skal kartlegges konsekvenser og sannsynligheter for 
hva brann kan skade av liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Det skal også kartlegges 
utsatte grupper i kommunen som har særlig risiko for å omkomme eller bli skadet av brann, og 
brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv.  

4.2 Risikobilde og sårbarhetsvurdering 

I ROS-analysen til FHBR fra 2019 ble følgende farer identifisert og vurdert med hensyn på risiko: 

1. Industribrann/-eksplosjon 

2. Brann i renovasjon-/gjenvinningsanlegg 

3. Farlig stoff - brann/eksplosjon/utslipp 

4. Stor brann i helse-/omsorgsinstitusjon 

5. Brann i hotell 

6. Brann i overnattingssted (annet sted enn hotell) 

7. Brann i overnattingssted på Øyrekka 

8. Brann i leirskole 

9. Sentrumsbrann med stort evakueringsbehov 

10. Brann i lokale med store menneskeansamlinger 

11. Boligbrann (eldre hjemmeboende, personer med ulik kulturell bakgrunn, rus/psykiatri,  

12. Brann i landbrukseiendom 

13. Brann i kraft-/trafostasjon  

14. Stor skog-/lyngbrann 

15. Brann i område med begrenset slokkevanns-kapasitet (kommunal vannforsyning med 

tilstrekkelig trykk og -mengde) 

16. Brann i hyttefelt/campingplass 

17. Stor skipsulykke med passasjerskip og hurtigbåter 

18. Brann i båt i gjeste-/båthavner 

19. Brann i båt/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg 

20. Brann i brønnbåter/fôr-båter  

21. Brann i båthotell 

22. Transport av farlig gods på vei  

23. Stor vegtrafikkulykke  

24. Småflyulykke 

25. Akutt forurensning sjø 

26. Ekstremvær 

27. Ulykker med redningsbehov  

28. Helseoppdrag 

29. PLIVO-hendelser/ tilsiktet handling 
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Hendelser med høyt risikonivå

Gjennom analysen ble det gjort konsekvensvurderinger knyttet til kategoriene Liv og helse, Ytre miljø
og Materielle verdier. I de etterfølgende listes hendelsene som innenfor hver kategori ble vurdert til å
ha høyt risikonivå.

4.2.1.1 Kategori –Liv og helse

Følgende hendelser er vurdert å ha høyt risikonivå for kategorien liv og helse
(ikke rangert rekkefølge):

Nr. Beskrivelse
1 Industribrann/-eksplosjon
4 Stor brann i helse-/omsorgsinstitusjon
6 Brann i overnattingssted (annet sted enn hotell)
7 Brann i overnattingssted på Øyrekka
11 Boligbrann (eldre hjemmeboende, personer med ulik kulturell bakgrunn, rus/psykiatri)
15 Brann i område med begrenset slokkevannskapasitet
16 Brann i hyttefelt/campingplass
17 Stor skipsulykke med passasjerskip og hurtigbåter
18 Brann i båt-/gjestehavner
19 Brann i båt-/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg
23 Stor vegtrafikkulykke
27 Ulykker med redningsbehov
28 Helseoppdrag
29 PLIVO-hendelser/tilsiktet handling

4.2.1.2 Kategori –Ytre miljø

Følgende hendelse er vurdert å ha et høyt risikonivå for kategorien ytre miljø:

Nr. Beskrivelse
25 Akutt forurensning sjø

4.2.1.3 Kategori –Materielle verdier

Følgende hendelser er vurdert å ha høyt risikonivå for kategorien materielle verdier/samfunnsverdier
(ikke rangert rekkefølge):

Nr. Beskrivelse
1 Industribrann/-eksplosjon
14 Stor skog-/lyngbrann
15 Brann i område med begrenset slokkevannskapasitet
18 Brann i båt-/gjestehavner
19 Brann i båt-/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg
20 Brann i brønnbåter/fôr-båter
21 Brann i båthotell
23 Stor vegtrafikkulykke
25 Akutt forurensning sjø

Oppsummering av risikobildet

Risikoanalysen viser at det generelt sett er flere hendelser som kommer ut med uakseptabelt høyt
risikonivå i kategorien liv og helse og materielle verdier/samfunnsfunksjon. En ROS-analyse som
utarbeides for et brannvesen, med fokus på brann og redning, vil naturlig identifisere en del hendelser
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som kommer ut med høy risiko i nevnte kategorier. Noen av disse kan også betegnes som store og
alvorlige hendelser (storulykke). Det er ikke vanlig å dimensjonere beredskapen i et brannvesen opp
mot slike store hendelser - en regional beredskapsdimensjonering bør legges til grunn for disse, der
også ressurser fra andre regioner/fylker bidrar i håndteringen.

Reelle hendelser som er håndtert av brannvesenene de siste årene, viser at det har vært mange
trafikkulykker sammenlignet med andre hendelser. Frøya har i tillegg hatt en markant økning i
helseoppdrag de siste årene. Av branner er det brann i bygning som dominerer, og her har også Frøya
hatt en markant økning de siste årene. Dette er hendelser som er vurdert i risikoanalysen, og kan
betegnes som typiske hendelser som det lokale brannvesenet må påregne å håndtere og dimensjonere
beredskapen for å kunne håndtere alene. Kommunenes helhetlige ROS-analyser (2015)1 har også
indentifisert boligbrann som en hendelse med uakseptabel risiko, i tillegg til tunnelbrann som også er
dekket her i denne ROS-analysen. Frøyatunnelen og Hitratunnelen er blant de 42 tunnelene i Norge
som av Transportøkonomisk institutt (2012) er ansett for å ha høyest risiko for bilbrann. Felles for alle
tunnelene er at de er lange og har bratt stigning. Andel tungtrafikk er 23 % i Hitratunnelen og 18 % i
Frøyatunnelen

Hovednæringen på Frøya og Hitra er havbruk med et stort antall oppdrettsanlegg og annen virksomhet
knyttet til dette. Det planlegges for en fremtidig samling og utvidelse av mye industri knyttet til havbruk
på Jøsnøya, som vil medføre endringer i risikobildet. Havbruksnæringen medfører også at det er et stort
antall båter og flåter som er knyttet til denne næringen, og hvor krevende branner kan oppstå.

Brannstudien (DSB, 2015) har vurdert utviklingstrekk og identifisert flere risikogrupper som øker
betraktelig i fremtiden, for eksempel hjemmeboende eldre og enkelte innvandrergrupper. Det vil også
bli et skifte fra institusjoner til flere omsorgsboliger.

Sårbarhetsvurdering

Sårbarhet omtales som det motsatte av robusthet. Sårbarhetsbegrepet fokuserer på konsekvensene -
evnen til å motstå virkninger av hendelser og til å gjenoppta normalsituasjonen etter hendelser. Det er
flere sårbarheter som kan påvirke brannvesenet og evnen til å yte tjenester i gitte situasjoner. I det
videre diskuteres en rekke faktorer som kan være med på å påvirke og øke sårbarheten til Frøya og
Hitra brann- og redning.

Strømbrudd

Brann, eksplosjon eller sabotasje kan medføre havari av en hel transformatorstasjon mellom
regionalnettet og fordelingsnettet. Dette er en hendelse som kan medføre inntil 4 døgns strømbrudd i
regionen.

Strømbrudd vil ved langvarige utfall kunne medføre utfordringer for brannvesenet. Ingen av
brannstasjonene på Frøya og Hitra har nødstrømsaggerat fastmontert. På Frøya har de aggregat til
lading av kommunikasjonsutstyr. Hitra har et mindre aggregat på 3,8 kW i mannskapsbilen i Fillan og
mulighet for å låne et større aggregat fra kommunens vannverk. Utstyr med batteribackup kan ikke
forsyne mange timer før det blir utladet. Langvarig strømbrudd gir først og fremst store konsekvenser
vinterstid og vil påvirke kommunikasjonen (ekom).

Bortfall av ekomtjenester (herunder Nødnett)

Bortfall av ekomtjenester kan gi meget store konsekvenser for liv og helse dersom det samtidig er behov
for livreddende hjelp på grunn av ulykke, sykdom e.l. Publikum kan risikere ikke å oppnå kontakt med
nødetatene. Mange innbyggere benytter nå kun mobiltelefoni etter å ha sagt opp sine fasttelefoni-

1 Frøya kommune har oppdatert sin helhetlige ROS-analyse i 2019 i tråd med ROS-analysen for Frøya
og Hitra brann og redning
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abonnement. Brannvesenet kan også ha behov for å benytte mobiltelefoni som reservevarsling av 
mannskaper. 

Hitra brann- og redning har målt dekningen til Nødnett i kommunen. Dette er målinger som er utført tidlig 
i 2016 og kontrollert opp mot målinger høsten 2017. Resultatene viser entydig lavere dekningsgrad, 
hvilket gir et mer sårbart nødnett for brannvesenet på Hitra. Dekningsgraden er også utfordrende i 
forhold til mannskapenes bostedsadresser der enkelte ikke oppnår dekning når de oppholder seg 
hjemme. Videre har nødnettet blant annet vist seg å være sårbart ved lynnedslag. 110-sentralen er klar 
over den dårlige dekningen og har uttalt at de ved behov vil supplere med UMS-varsling. 
 
Slik Nødnett er bygget, vil 85 % av Nødnetts basestasjoner fungere i 8 timer mens resterende vil ha 
reservestrøm for 48 timer (prioriterte basestasjoner). Reservestrøm til 48 timers-basestasjonene blir 
levert fra batteri eller dieselaggregat. Basestasjoner som mister forbindelsen med nettverket, vil kunne 
gi dekning til radioterminaler som ligger innenfor dekningsområdet. Brukere av Nødnett-radioterminaler 
som befinner seg innenfor dekningsområdet vil ha fungerende samband seg imellom, men det vil ikke 
være samband med brukere som er dekket av andre basestasjoner, eller med operasjonssentralene.  

I Telenors nett vil det for fasttelefoni (PSTN/ISDN) være driftstid etter strømbrudd i om lag 8 timer, med 
unntak for anlegg med stasjonære aggregatinstallasjoner. En del basestasjoner for mobiltelefoni kan 
være uten batteribackup, men de fleste vil ha mellom 2 og 4 timer driftstid (forutsatt normal bruk). Noen 
er utrustet med stasjonære aggregater i kombinasjon med batterier for å sikre uavbrutt krafttilgang. For 
internett/bredbånd sier Telenors policy 8 timer, men for disse tjenestene vil det også avhenge av om 
brukerne kan opprettholde 230V til sitt terminalutstyr.   

Bortfall av slokkevannforsyning 

Lokal vannforsyning på brannstedet er i mange tilfeller avgjørende, og utfall av vannforsyning vil gi store 
utfordringer. Det er dårlig/manglende kommunal vannforsyning der det er spredt bebyggelse i 
kommunene. 

TEK 17 § 11-17 angir at vannforsyningsanlegg med ledningsnett skal være dimensjonert slik at det gir 
tilstrekkelig mengde og trykk til å dekke vannbehovet, inklusive slokkevann.  

Stengte veger 

Veger kan bli stengte i forbindelse med naturbaserte hendelser og alvorlige trafikkulykker. Det er én 
høyt trafikkert fastlandsforbindelse til Hitra og Frøya, fv. 714 gjennom Hitratunnelen og Frøyatunnelen, 
som vil gi stor sårbarhet knyttet til fremkommelighet dersom denne blir stengt over lengre tid. Videre må 
det bemerkes at tunnelene har en bratt stigning og at tungbilandelen er høy. Skred som kan medføre at 
fv. 714 blir ufremkommelig medfører også en sårbarhet og er beskrevet i kommunenes helhetlige ROS-
analyser fra 2015.  

Havari av brannbil 

Kjøretøy kan havarere som følge av kollisjon, utforkjøring eller annen feil og skade (teknisk svikt). Dette 
medfører ofte at kjøretøyet er utilgjengelig i flere dager, på grunn av lang avstand til serviceverksted. 
Flere av kjøretøyene til Hitra brann- og redning er gamle, enkelte 20-26 år gamle. Spesielt er dette 
sårbart når det gjelder kjøretøy som tankbil og andre som ikke raskt kan erstattes og som brannvesenet 
heller ikke har egen reserve for. Frøya brann- og redning har generelt en god kjøretøypark med relativt 
nye biler.  

Sykdom og ferieavvikling 

Pandemier/epidemier kan medføre at en stor del av befolkningen og brannmannskaper blir indisponert. 
En situasjon som en senest har kjent på utfordringene til våren 2020. Slike situasjoner krever 
ekstraordinære tiltak også i brannvesenet. Videre bør brannmannskaper prioriteres ved vaksinering, gitt 



Dokumentasjon av brannvesenet (brannordning)
Frøya og Hitra brann og redning
Oppdragsnr.: 5193367 Dokumentnr.: 5193367-DB-01 Versjon: J03

2020-08-19 | Side 20av 38

deres kritiske samfunnsfunksjon. Det bør også gis overlappende kompetanse hos de ansatte slik at
sårbarheten reduseres ved sykmeldinger og når noen slutter.

Ferieperioder kan gi sårbarhet og det må vurderes om det er nødvendig med innleie av ferievikarer, for
eksempel deltidsmannskaper fra andre kommuner i regionen.

Bemanning og rekruttering

Det vurderes at fremtidig rekruttering av kompetent personell til deltidsstillinger kan bli problematisk.
Dette kan på sikt gi utfordringer for brannvesenets evne til å ivareta pålagte oppgaver og etterkomme
kravene i dimensjoneringsforskriften. Videre oppleves det allerede i dag utfordringer med å rekruttere
tilstrekkelig kompetent personell som både bor og jobber i akseptabel avstand til depotstyrkene.

På Frøya erfares også en sårbarhet knyttet til mannskapenes oppmøte ved alarm, spesielt i helgene,
men også i ukedagene har det den siste tiden vært få som møter opp.

I arbeidet med beredskapsanalysen våren 2020 ble det også avdekket at brannvesenene i dag
opplever situasjoner med manglende oppmøte, også ved alarm på dagtid. Dette skyldes at bo- og
arbeidsmarkedet er i endring og at mannskaper både bor og arbeider lenger unna stasjonen enn de
gjorde tidligere.

4.3 Særskilte brannobjekter og innsatstider

Særskilte brannobjekter

Brann- og eksplosjonsvernloven § 13 setter krav om utvelgelse og registrering av særskilte
brannobjekter og om at kommunen skal føre tilsyn med disse. Kategoriseringen av objektene i ulike
grupper innebærer at det gjøres prioriteringer med hensyn til hvilke objekter det skal føres tilsyn med
og hvor ofte de skal følges opp. Forskriften deler inn særskilte brannobjekter i følgende kategorier:

a) bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv
b) bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet

som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann
kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser

c) viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg.

Frøya og Hitra har i størrelsesorden 90 -100 objekter som går inn under § 13. I 2019 ble det gjennomført
12 tilsyn på Hitra og 4 tilsyn på Frøya. Arbeidet med forebyggende analysen 2020 viser at det er en del
mangler i registreringen og oppfølging av særskilte brannobjekter i begge kommunene.

Innsatstider

I tillegg til særskilte brannobjekter som krever tilsyn, er det også noen av disse som har spesielle krav
til innsatstider. Gjennom dimensjoneringsforskriften stilles følgende krav: Til tettbebyggelse med særlig
fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., strøk med konsentrert og
omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter.

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer den
økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført.

Tabell 3–Objekter med krav til 10-minutters innsatstid:

Kommune Navn Brannvesenets estimerte innsatstid
Hitra Helsetunet (sprinklet) 7 min på dagtid/ 8 min på natt
Hitra Blåfjell omsorgsboliger (ikke sprinklet) 7 min på dagtid/ 8 min på natt
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Kommune Navn Brannvesenets estimerte innsatstid
Frøya Hotell Frøya 8 min på dagtid/ 10 min på natt
Frøya Frøya sykehjem Hamarvik (ikke sprinklet) 13 min på dagtid/ 15 min på natt

Innsatstid i tettsteder for øvrig og utenfor tettsteder

Dimensjoneringsforskriftens § 4-8 beskriver følgende innsatstid til tettbebyggelse som ikke har særlig
fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., strøk med konsentrert og
omfattende næringsdrift o.l.:

• Innsatstiden i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter
• Innsatstiden utenfor tettsteder børikke overstige 30 minutter

Hitra brann- og redning har beregnet innsatstider i kommunen. Beregningen som er utført med 3
stasjoner (Fillan, Sandstad og Kvenvær) viser at det er noen mindre område som ikke dekkes innen 30
minutter - i sørvest og på Dolmøya og Fjellværsøya. I 2020 ble det foretatten grensejustering og Hitra
fikk en del av Snillfjord kommune med Sunde stasjon som dekker den nye delen av kommunen.

For Frøya sin del er det kun Hamarvika og Sistranda som iflg. SSB er definert som tettsteder, og begge
dekkes innen 20 minutter. Ellers dekkes resten av hovedøya Frøya innenfor 30 minutters. Dette gjelder
ikke den bebodde øyrekka tilhørende Frøya kommune. Her foreligger det per i dag ingen avtale med
båtskyss for brannberedskapen. Øyene Sula og Mausundvær har hvert sitt branndepot med 6
depotpersoner.
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5 Brannvesenets oppgaver  

5.1 Trender og utvikling i samfunnet 

Brannstudien (DSB, 2015) omtaler utviklingstrekk i samfunnet som medfører at forebygging og 
beredskap må tilpasses dette: 

Et skifte fra institusjoner til omsorgsboliger er et sentralt utviklingstrekk ifølge NOU 2012: 4 
Trygg hjemme. På bakgrunn av helse- og sosialpolitiske føringer fra 1990-årene har en rekke 
pleie- og omsorgstjenester blitt endret fra å være institusjonsbasert til å bli boligbasert. 
Endringen har resultert i en nedbygging av segregert særomsorg og institusjoner til fordel for 
integrerte hjemmebaserte tjenestetilbud og nye boformer i nærmiljøet. Store sentrale 
institusjoner som HVPU og psykiatriske plasser i helseinstitusjoner er enten avviklet eller 
nedbygget. Som følge av dette er flere bosatt i egne kommuner gjennom ulike boligløsninger. 

Befolkningskonsentrasjonen mot tettsteder og byer vil også fortsette. Hoveddelen av 
befolkningsveksten forventes å komme i kommuner som allerede i dag er mellomstore eller 
store (> 10 000 innbyggere), og i tilknytning til større tettsteder og byer. Særlig i mindre 
kystkommuner i Nord-Norge og Nord-Trøndelag forventes fortsatt befolkningsnedgang. Det 
samme gjelder enkelte kommuner i de perifere delene av Hedmark, Oppland og Telemark. 

Samlet sett vil dette få konsekvenser for brann- og redningsvesenet fremover ved at enkelte 
grupper som er identifisert som risikogrupper, øker betraktelig (NOU 2012: 4 Trygg hjemme), 
for eksempel hjemmeboende eldre. Videre må beredskap og forebygging tilpasses der folk bor. 
De fleste mennesker bor i dagens store kommuner, som trolig vil ha en høyere andel branner. 

Mange hjemmeboende eldre klarer ikke å rømme selv dersom det oppstår en brann i boligen. 
Statistikken viser at denne gruppen er overrepresentert i antall omkomne i brann. Å forebygge at flere 
eldre ikke omkommer i brann som følge av denne utviklingen, vil derfor være en viktig utfordring i årene 
fremover. Dette er viktig å merke seg gitt planlegging og utvikling av det forebyggende arbeidet.  

Innføring av PLIVO (Nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold) gjør at det forventes stor 
slagkraft ved en førsteinnsats fra brannvesenets side. Gjennom dette, samt økt oppmerksomhet i 
samfunnet på det arbeidet brannvesenet gjør stilles det økte krav til profesjonalitet.  

Forventede endringer i klima med høyere temperaturer og hyppigere intense nedbørsperioder vil kunne 
medføre flere, og ikke minst andre redningsoppgaver for brannvesenet knyttet til klimarelaterte 
hendelser.  

Allerede i dag utgjør innsats ved trafikkulykker og bistandsoppdrag til helsesektoren en stor del av og 
flertallet av utrykninger som dagens to brannvesen utfører på øyene. Denne type hendelser forventes å 
være økende i årene som kommer. Det er allerede identifisert en økning i antall innsatser til medisinske 
hendelser. I tillegg er brannvesenets innsats av lenger og lenger varighet før ambulansepersonell 
ankommer.  

Endring og fornying av kjøretøy med større innslag av elbiler, og busser og lastebiler drevet på gass, 
gir også nye utfordringer for brannvesenet med henblikk på hva de møter og hvilke muligheter de har til 
å drive innsats ved trafikkulykker.  

5.2 Lovpålagte oppgaver 

Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 gir sterke føring for oppgaver et brannvesen skal ha ansvaret 
for: 

a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, 
brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker 

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn 
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c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved 
transport av farlig gods på veg og jernbane 

d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 
krisesituasjoner 

e) være innsatsstyrke ved brann 

f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens 
risiko- og sårbarhetsanalyse 

g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske 
territorialgrensen 

h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

Utover dette kan kommunene legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker 
brannvesenets gjennomføring av oppgavene i § 11 første ledd (listet over). 

I § 15 heter det i første ledd at: Kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av 
forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av de samlede 
ressurser.  
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6 Dimensjonering og organisering av brann og
redningstjenesten

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av 12 juni 2002 skal sikre at enhver
kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet slik at oppgaver hjemlet i lov og
forskrifter blir utført tilfredsstillende. Det hjemles også at brannvesenet skal være dimensjonert med
bakgrunn i de foreliggende risikoer og sårbarheter i kommunen.

6.1 Dimensjonering av ledelse og administrasjon

Ledelse

Brannsjefen har ansvaret for den daglige driften og har en ledergruppe bestående av lederne i de ulike
avdelingene. Brannsjefens fullmakter følger av brann- og eksplosjonsvernlovens § 12, og kommunens
delegeringsvedtak. Brannsjefen skal ha en stedfortreder/varabrannsjef.

I kommuner eller brannvernregioner som har mer enn 20 000 innbyggere anses oppgaven med å lede
brannvesenet som så omfattende at det er fastsatt minstekrav om at brannsjefen skal være i
heltidsstilling. For kommuner eller brannvernregioner med lavere innbyggertall kan brannsjefen ansettes
i deltidsstilling. Andel årsverk beregnes ved å ta innbyggertallet i regionen dividert med 20 000
innbyggere. Størrelsen på stillingen bør eventuelt oppjusteres avhengig av risikoforholdene i
kommunen/brannvernregionen, jf. § 2-4. For avdelingsledere beregnes stillingsandel på samme måte
som for brannsjefen.

Brannvesenets ledelse i Hitra kommune:

• Brannsjef i 20% stilling
• Leder beredskap i 30% stilling
• Leder forebyggende i 70% stilling

Brannvesenets ledelse i Frøya kommune:

• Brannsjef i 20% stilling
• Leder beredskap i 30% stilling
• Leder forebyggende i 70% stilling

MERK: Per juni 2020 er det kun 1 stilling (100%) som skal dekkealle ledelsesfunksjonenei Frøya brann
og redning.

Vurdering Hitra kommune:

Hitra kommune har 5088 innbyggere (SSB, mai 2020). Basert på beregningen som gis i veiledningen til
dimensjoneringsforskriften skal brannsjefen og avdelingslederne minimum ha en 25,44% stilling (5088
dividert med 20000). Det vil si at kravet er ivaretatt for leder beredskap og leder forebyggende, mens
brannsjefens stillingsandel er noe under kravet.

Vurdering Frøya kommune:

Frøya kommune har 5166 (SSB, mai 2020) og tilsvarende beregning som for Hitra tilsier at brannsjefen
og avdelingslederne skal ha en 25,83% stilling. Per juni 2020 er det kun 1 stilling (100%) som ivaretar
funksjonene som brannsjef, leder beredskap og leder forebyggende. Det vil si at det er vanskelig å
vurdere hvilke funksjoner som dekkes fullt ut, men uansett er brannsjefens stillingsandel noe under
kravet.

Det er behov for lederutdanning utover BER 1 deltid og forebyggendekurs for en av lederne.
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Vurdering og tiltak -sammenslått brannvesen:

En felles ledelse for et sammenslått Frøya og Hitra brann og redning, basert på dagens stillingsandeler,
vil være:

• Brannsjef i 40% stilling
• Leder beredskap i 60% stilling
• Leder forebyggende i 140% stilling

Samlet harkommunene 10254 innbyggere (SSB, mai 2020).

Basert på beregningen som gis i veiledningen til dimensjoneringsforskriften skal brannsjefen og
avdelingslederne da ha en 51,27% stilling (10254 dividert med 20000).

Brannsjefen vil dermed ha en stillingsandel som er under kravet slik stillingsandelene er fordelt i dag,
og det vil være naturlig å vurdere en jevnere fordeling av stillingsandelene i en felles ledelse for Frøya
og Hitra brann og redning.

Gitt gjeldende avdekt risiko-og sårbarhetsbilde, og det fremtidige, med blantannet en økende utbygging
av havnæringsindustri, bør det vurderes om stillingsandelen til ledelsen bør økes slik at det blir
fulltidsstillinger for alle 3 stillingene i ledelsen. Forebyggendeanalysen spesielt og beredskapsanalysen
begrunner også en slik prioritering. Dette vil også møte kravet som ligger i forslag til ny
dimensjoneringsforskrift (se vurderinger i kap. 7).

HMS –Internkontrollsystem

Frøya brann og redning

Frøya er i prosess for å etablere en løsning for en helhetlig håndterbar internkontroll. Per i dag er dette
noe spredt. Enovate sitt system skal vurderes som plattform, men egne prosedyrebeskrivelser må
uansett ligge i bunnen for HMS-systemet.

Hitra brann og redning

Hitra har en egen internkontrollbok for brannvesenet. I denne er det blantannet nedfelt de ulike aktørers
ansvar, myndighet, plikter og rettigheter. Det er også prosedyrer og skjema for dokumentering av avvik,
yrkesskade og ulykker.

Sør-Fosen interkommunale feiervesen

Feiervesenet har prosedyrer, risikokartlegging, mv registrert i Compilo, og benytter Komtek som
fagprogram og Ephorte til saksbehandling.

Vurdering og tiltak -sammenslått brannvesen:

Ved etablering av et felles FHBR må brannvesenets og feiervesenets HMS/internkontrollsystem
samordnes og stasjonene utrustes slik at det sikres at alle krav til helse, miljø og sikkerhet etterleves.
Personell som settes i innsats skal ha personlig verneutstyr tilpasset oppgavene og være fortrolig med
utstyrets muligheter og begrensninger.

Øving av beredskap

Det skal utarbeides årlige øvelsesplaner som sikrer at ledere og mannskaper får tilstrekkelig øvelse til
å løse de oppgaver de kan bli stilt overfor.
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Vurdering Hitra kommune

Årlige øvelsesplaner utarbeides for stasjonene på Fillan, Sandstad og Sunde. Per i dag øves det årlig
30 timer per mann.

Vurdering Frøya kommune

Øvingsplan utarbeides og framlegges på siste øvelse inneværende år for øvelser påfølgende år. Det
øves 30 timer årlig for alle mannskaper på stasjonene Sistranda og Nordskag. Depotmannskaper
Mausund og Sula øves 5-10 timer årlig.

Vurdering og tiltak -sammenslått brannvesen:

Erfaringer fra andre sammenslåtte brannvesen tilsier at felles øvelser for mannskapene bygger en god
kultur i organisasjonen og medfører at mannskapene blir bedre kjent med hverandre, bygger fellesskap
og gjør mannskapene trygge og sikre i innsats. Et felles FHBR bør prioritere øvelser med god kvalitet
slik at disse effektene oppnås.

Kjøretøy/transportmateriell og utstyr

Hitra -kjøretøy/transportmateriell Årsmodell Plassering
Mannskapsbil (2000 liter) 1991 Fillan
Tankbil (8000 liter) 1996 Fillan
Fremskutt enhet (Mercedes Sprinter m/Cobra
skjærslokker)

2006 Fillan

Befalsbil (Mazda pickup) 2007 Fillan
Feierbil 2004 Fillan
Fremskutt enhet (Mercedes Sprinter m/Cobra
skjærslokker)

2006 Sandstad

Mannskapsbil (2500 liter) 2003 Sandstad
Toyota Hiace 2002 Kvenvær
Mannskapsbil Scania (2500 l) 1992 Sunde
Tankbil Volvo F7 (13000 l) 1993 Sunde
Volkswagen, Framskutt enhet, Skumslukkingssystem 2019 Sunde

Vurdering Hitra kommune:

Flere av kjøretøyene er gamle, enkelte 20-26 år gamle.

Frøya - kjøretøy/transportmateriell Årsmodell Plassering
Mannskapsbil 4x4 (3000 l) 2016 Sistranda
Mannskapsbil (2400 l) 1994 Sistranda
Tankbil (10 000 l) 2008 Sistranda
Vaktbil 2014 Sistranda
Adm.bil 2018 Sistranda
Fremskutt enhet (MB Sprinter m/skumslokkesystem) 2015 Nordskag

Vurdering Frøya kommune:

Frøya har generelt en god kjøretøypark med relativt nye biler. Det er imidlertid ingen transportmidler for
utstyr og mannskaper i øyrekka, kun hengere ved Sula og Mausund depot. Utskifting av mannskapsbil
(D1.2) på stasjon Sistranda ligger inne i budsjettforslag 2021. I henhold til utført beredskapsanalyse
ligger det inne anbefaling om å skifte denne ut til et mindre kjøretøy –fremskutt enhet.
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Vurdering og tiltak -sammenslått brannvesen:

Hitra brannvesen er per i dag sårbart gitt en kjøretøypark med enkelte svært gamle kjøretøy. Ved å
etablere et felles Frøya og Hitra brann og redning, og se begge kommunen som én brannregion, kan
kjøretøy omplasseres etter en helhetlig vurdering av behov. Det må også etableres en plan for fornyelse
av de eldste kjøretøyene. Ved planlagt bytte av kjøretøy (D 1.2) bør det vurderes å anskaffe et mindre
kjøretøy –fremskutt enhet.

Mange områder utenfor tettbebyggelse er uten kommunal vannforsyning. Det gir brannvesenet
utfordringer knyttet til tilgjengelig og tilstrekkelige mengder slokkevann. Dette tilsier at det er stort behov
for en robust tankbilberedskap. Planlagte fremtidige høyhus medfører også at anskaffelse av
høyderedskap/lift må vurderes. I tillegg til kjøretøy og deres status er det også viktig at mannskapene
har nødvendige førerkort for å kunne kjøre tunge biler under utrykning, samt riktig kompetanse til å kjøre
tankvogn. Vurderinger gjort i beredskapsanalysen viser at det er mangler knyttet til dette pr. i dag.

6.2 Dimensjonering av forebyggende arbeid

Det er brannvernloven § 11 og forebyggingsforskriften som definerer det brannforebyggende arbeid, og
de tilhørende dimensjoneringsbestemmelsene i dimensjoneringsforskriften § 3-2.

Brannforebyggende arbeid er i all hovedsak informasjons- og motivasjonstiltak, tilsynsaktiviteter og
ulykkesforebyggende arbeid, jfr. brannvernloven § 11 (1).

Minstekravet til brannvesenets forebyggende arbeid er ett årsverk forebyggende arbeid pr. 10 000
innbyggere i brannregion. DSB har tidligere lagt til grunn at ett årsverk normalt vil kunne tilsvare 70-80
særskilte brannobjekter (bygninger og objekter hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store
materielle skader).

Forebyggende brannvern -samarbeid mellom Hitra og Frøya kommuner

Ny forskrift om brannforebygging med ikrafttredelse 1. januar 2016 medfører et endret tilsynsregime
sammenlignet med hva som har vært gjeldende. Gjennom den nye forskriften stilles det krav til at det
skal gjennomføres en risikobasert tilsynsvirksomhet.

Minstekravet til brannvesenets forebyggende arbeid er ett årsverk forebyggende arbeid pr. 10 000
innbyggere i brannregion.

Kapittel 4 i forebyggendeforskriften omhandler kommunenes plikter, og beskriver hvordan kommunene
skal arbeide med brannforebygging:

§14 Kartlegging av risikoen for brann
§15 Planlegging av det forebyggende arbeidet
§16 Gjennomføring av det forebyggende arbeidet
§17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
§18 Risikobasert tilsyn
§19 Andre tiltak mot brann
§ 20 Evaluering av det forebyggende arbeidet
§ 21 Vannforsyning
§ 22 Kommunens dokumentasjon

Det forebyggende arbeidet i de to kommunene er i stor grad basert på informasjon og motivasjonstiltak.
Tradisjonell tilsynsvirksomhet har vært mindre prioritert i det forebyggende arbeidet. Frøya og Hitra har
i størrelsesorden 90 -100 objekt som går inn under § 13. I 2019 ble det gjennomført 12 tilsyn på Hitra
og 4 tilsyn på Frøya. Videre er det avdekket at det er mangler i registrering og hjemling av særskilte
brannobjekt. Det foreligger dermed ikke noen eksakt oversikt over disse objektene i de to kommunene
per i dag.
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Etter den nye forebyggendeforskriften ble gjeldende fra 2016, har rammene for hvordan man skal drive
forebyggende arbeid endret seg. Tilsynsvirksomheten skal være risikobasert, og det åpnes for å benytte
seg av andre tiltak enn tradisjonelle tilsyn. Dette er i liten grad implementert i FHBR. Det forebyggende
arbeidet i de to kommunene vurderes å være svært viktig da en har en rekke områder med lang
utrykningstid, i tillegg til øyrekka med dens utfordringer. Videre er det mange fremmedarbeidere i de to
kommunene, og gjennom arbeidet med forebyggende analysen ble det påpekt at det er problematikk
med ombygging av næringslokaler til hybelhus mv. Et godt forebyggende arbeid i kommunene vurderes
å kunne være et direkte og godt sannsynlighetsreduserende tiltak.

Organisering av forebyggende brannvern

Hitra og Frøya har felles forebyggendeavdeling. Men de to brannvesenene har hver sin leder
forebyggende. Totalt er det 1,4 stillingshjemler til forebyggende arbeid fordelt med 0,7 stillingshjemler
pr. brannvesen. I tillegg er det 3 stillingshjemler som utgjør feiertjenesten i de to kommunene. Der er
det også hjemmel til ytterligere en stilling som ikke er benyttet pr. i dag.

Feiertjeneste - samarbeid mellom Hitra og Frøya kommuner
Frøya og Hitra brann og redning inngår i Sør-Fosen interkommunale feiervesen som har en faglig leder
i 20% stilling og tre feiere i 100% stillinger. Det er én feier med fagbrev og to uten.

Tilsyn medsærskilte brannobjekter

Tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13 skal gjennomføres og prioriteres på bakgrunn av
forskrift om brannforebygging §18:

- Risikoen for tap av liv og helse
Risikoen for tap av materielle og kulturhistoriske verdier

- Risikoen for samfunnsmessige konsekvenser
- Risikoen for brudd på forebyggende plikter
- Effekten av tilsyn sammenlignet med andre forebyggende tiltak

Vurdering og tiltak -sammenslått brannvesen:

Forskrift om brannforebygging (2016) krever tilsyn med særskilte brannobjekter ved behov, basert på
risiko. Forebyggendeanalysen som ble gjennomført i 2020 har identifisert at dagens organisering med
felles forebyggende avdeling, men der hvert brannvesen har sin egen forebyggende leder fremstår som
en mindre egnet måte å drive det forebyggende arbeidet på. Samtidig avdekketarbeidet med analysen
at det er utfordringer med å få til totalt 1,4 årsverk forebyggende arbeid da andre oppgaver blir prioritert
foran det forebyggendearbeidet. I utgangspunktet skal totalt 1,4 årsverk forebyggende arbeid være
tilstrekkelig i forhold til gjeldende forskriftskrav.

Gjennom forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen fremgår det krav om at det skal
utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
pr. 10.000 innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. De to kommunen har samlet sett rett i
overkant av 10.000 innbyggere per juni 2020.

Samme forskrift stiller også krav om følgende: Brannvesenets forebyggende avdeling skal være slik
bemannet og ha slik kompetanse at de krav som stilles til brannvesenets gjennomføring av
forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles. Det vurderes at dagens organisering ikke
tilfredsstiller dette kravet.

Gjennom forskriftens § 3.1 stilles følgende krav: Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner
for best mulig å utnytte samlet kompetanse i regionen, slik at det forebyggende arbeid blir utført
tilfredsstillende. Med den bakgrunn tilrådes det å omorganisere dagens forebyggende brannvernarbeid.
Det bør opprettesen ny felles avdeling med én felles leder. Samtidig bør en se på samarbeidsmuligheter
med andre brannvesen som det er naturlig å kunne samarbeide med for å bygge fagmiljø, kompetanse



Dokumentasjon av brannvesenet (brannordning)
Frøya og Hitra brann og redning
Oppdragsnr.: 5193367 Dokumentnr.: 5193367-DB-01 Versjon: J03

2020-08-19 | Side 29av 38

og sikre utvikling av det forebyggende arbeidet på Frøya og Hitra. Videre tilrådes det å tilføre
forebyggende avdeling flere stillinger enn ett årsverk for å ha fokus på det forebyggende arbeidet og
etablere et tilfredsstillende nivå på det området.

6.3 Dimensjonering av beredskap

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor
krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav minst 4 skal
være kvalifiserte som utrykningsledere.

Av brannvesenets minstestyrke på 16 skal minst 4 mannskaper og eventuelt støttestyrke være i innsats
innenfor kravene til innsatstider, jf. § 4-8. Veiledningen sier at innen 10-15 minutter etter at førsteinnsats
er iverksatt, skal en styrke på 12-14 mannskaper være i samlet innsats. Beredskapen skal legges til
tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet tettsted innenfor krav til
innsatstider etter § 4-8.

Vurdering og tiltak –sammenslått brannvesen

Basert på arbeidet med ROS-analyse i 2019 og beredskapsanalysen i 2020, er det en overordnet
tilrådning om at det etableres et nytt felles brannvesen for de to kommunene –Frøya og Hitra brann og
redning. Dette vurderes å styrke brann- og ulykkesberedskapen i regionen betraktelig og vil sikre et
større fagmiljø og mer dedikert tid til å utvikle brannvesenet videre fra ledende funksjoner. I arbeidet
med beredskapsanalysen er det ikke funnet grunnlag for endring av stasjonsplassering og dagens
stasjoner anbefales i hovedsak videreført. Det er identifisert en potensiell oppside ved å vurdere flytting
av Nordskag stasjon. Det vil medføre flytting av stasjonen til et egnet område som sikrer samlokalisering
med Salmar. Det vil kunne gi synergieffekter med Salmars industrivern, et bedre egnet lokale og raskere
tilgang til mannskaper.

§ 5.2 Vaktlag og støttestyrke

Et vaktlag skal minst bestå av:

• 1 utrykningsleder
• 3 brannkonstabler/røykdykkere

Beredskapsavdeling

Beredskapsavdeling Hitra består av leder beredskap i 30% stilling og 35 mannskaper fordelt slik:

• Fillan stasjon: 16 mannskaper
• Sandstad stasjon: 8 mannskaper
• Kvenvær depot: 3 mannskaper
• Sunde stasjon: 8 mannskaper

Beredskapsavdeling Frøya består av leder beredskap i 30% stilling og 32 mannskaper fordelt slik:

• Sistranda stasjon: 16 mannskaper
• Nordskag stasjon: 4 mannskaper
• Mausen depot: 6 mannskaper
• Sula depot: 6 mannskaper

Vurdering Hitra kommune:
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Minstekravet til bemanning er tilfredsstilt, men i høytider og helger i ferien så settes det opp vaktlag for
å sikre nok mannskaper i innsats. Mange mannskaper er også bortreist i helgene.

Det er behov for at 22 personer tar grunnkurs deltid. Videre er det et behov for 2 personer med
beredskapsutdanning trinn 1 og 19 personer med utrykningskurs (kode 160). Elleve personer mangler
førerkort klasse C.

Vurdering Frøya kommune:

Minstekravet til bemanning er tilfredsstilt, men det oppleves stadig oftere utfordringer med oppfylling av
innsatstider på grunn av økende samtidskonflikter for mannskapene når det gjelder hovedarbeidsgiver
og fritidsinteresser av ulik former. Med 4 personer på Nordskag stasjon vil det være situasjoner der det
ikke er mulig å rykke ut med et fullt vaktlag. Dette er en utfordring som blir tydeligere år for år.

En andel av mannskapene har ikke tilstrekkelig kompetanse. Det er behov for at 12 personer tar
grunnkurs deltid. Videre er det et behov for 5 personer med beredskapsutdanning trinn 1 og 8 personer
med utrykningskurs (kode 160). To personer vil har behov for førerkort klasse C i neste toårsperiode.

Vurdering og tiltak -sammenslått brannvesen:

Minstekravet til bemanning for et sammenslått brannvesen er tilfredsstilt, men beredskapsanalysen har
identifisert forhold som går på organisering av mannskapsstyrken, spesielt knyttet til de to
hovedstasjonene. Det foreslås derfor å jobbe videre med å øke mannskapsstyrken tilknyttet disse
stasjonene. Det vil si å oppdimensjonere styrken fra 16 til 20 mannskaper. Alternativt kan det vurderes
innføring av vaktordning ved stasjonene. Det er også identifisert noen øvrige forhold som vil bidra til en
sterkere organisering og sikre brannvesenet at det har en tilstrekkelig stor og riktig styrke å rykke ut
med:

• Stile krav om bosted og arbeidssted nær stasjonene ved nyansettelser
• Vurdere vaktordning på sjåfører for tungbil
• System/ rutiner for mannskapsflytting av mannskaper mellom stasjoner for kapasitetsøkning og

sideforskyvning ved langvarig innsats.

Det er også identifisert et behov for å utvikle lederkompetanse på utrykningsleder (1.9).

Vaktberedskap

6.3.2.1 Overordnet vakt

I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2000 innbyggere, skal det være
dreiende overordnet vakt, jfr. § 5.6 i dimensjoneringsforskriften. Brannsjefen og stedfortreder skal inngå
i vaktordningen.

Forskriften setter krav om at overordnet vakt skal kunne lede innsats på flere skadesteder samtidig.

I forskriften legges det vekt på at kvalifisert utrykningsleder skal være leder på hvert innsatslag. Når
dette oppfylles, kan overordnet vakt konsentrere seg om å lede innsatsen på overordnet nivå.
Overordnet vakt vil i stor grad selv kunne bestemme når og om det skal rykkes ut.

Vurdering Hitra kommune:

Hitra har 4 overbefal i 4-delt turnus. Tre overbefal mangler nødvendig kompetanse.

Vurdering Frøya kommune:

Frøya har 3 overbefal i 3-delt turnus. To overbefal mangler nødvendig kompetanse.
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Vurdering og tiltak -sammenslått brannvesen:

Det bør vurderes felles overbefalsordning i 4-delt turnus eller 5 delt turnus med minimum to fra hver
kommune med ansvarsområde for begge kommunene i vaktperioden. Dette forutsetter at
utrykningsledere/operative ledere ved alle stasjonene i begge kommunene har nødvendig kompetanse.

Beredskapsanalysen (2020) har identifisert et tydelig behov for at det etableres et felles brannvesen for
de to kommunene, med en felles 01-vakt. Etablering av felles 01-vakt tilrådes utført så snart som mulig.
Dette vil kunne gi en større avlastning på de som inngår i vaktordning i dag, det bidrar til å etablere et
tettere samarbeidsmiljø mellom de to brannvesenene, og med et potensial for økonomiske besparelser.
Dette med bakgrunn i at begge kommunene i dag besitter 01-vakt i eget brannvesen. Det vil også si at
det må etableres ordninger med utrykningsledere knyttet til de ulike stasjonene, jf. også forskriftskrav
knyttet til innsatstyrke (dimensjoneringsforskriften § 5-2). Det er også identifisert et behov for å utvikle
lederkompetanse på innsatsleder (0.1).

Røyk- og kjemikaliedykkere

Forskriften stiller ikke krav om at ethvert brannvesen skal ha røykdykkere. Innsats med røykdykkere
innebærer imidlertid større muligheter for redning av liv, helse, miljø og materielle verdier enn ved annen
innsats. Det er erfaring for at forebyggende innsats kombinert med røykdykkerinnsats, er brannvesenets
mest effektive virkemiddel for å redusere skader. Det er av avgjørende betydning ved
brann/røykutvikling i tunnelene at røykdykkere er stasjonert innenfor kravene i § 4-8, og da spesielt ved
hendelser med tungbiler/busser i tunnelene.

Forskriften setter ikke krav til at ethvert brannvesen skal ha kjemikaliedykkere. Denne innsatsen er
spesiell, og behovet vil fremkomme i risiko- og sårbarhets-analysen. Velger kommunen å opprette en
slik tjeneste, vil dette medføre spesielt utstyrsbehov, opplæring og øvelser.

Hitra har 17 ansatte med røykdykkerkurs og ingen med kjemikaliedykkerkurs.

Frøya har 13 ansatte med røykdykkerkurs og 8 med kjemikaliedykkerkurs.

Vurdering og tiltak -sammenslått brannvesen:

Risiko- og sårbarhetsbildet som er avdekket gjennom ROS-analysen, med tunnelene, nåværende og
fremtidig havbruksindustri, og andre virksomheter med risikopotensial, tilsier at det er behov for både
røyk- og kjemikaliedykkere i et felles brannvesen. Beredskapsanalysen påpeker at FHBR skal ha et
tilstrekkelig antall og tilgjengelig mannskaper med røyk-/ kjemikaliedykkerkompetanse basert på det
risikobildet som enhver tid gjelder for brannvernregionen.

6.4 Samarbeid og bistand

Norske kommuner har ulik størrelse, og varierende innbyggertall. For å sikre god ressursutnyttelse og
kvalitet har DSB i en rekke år anbefalt samarbeid mellom kommuner.

Frøya og Hitra brann og redning har følgende skriftlige samarbeidsavtaler om bistand ved hendelser:

• Samarbeid om feiertjenesten, og forebyggende brannvern.
• Fylkessamarbeid om:

110- sentral
IUA - samarbeid (akutt forurensing)

6.5 Nødalarmeringssentral

Kommunene innenfor en region skal være tilsluttet felles nødalarmeringssentral som til enhver tid skal
kunne ta imot meldinger om brann- og andre ulykker, og iverksette nødvendige tiltak jfr. § 4-5 i forskrift
om organisering og dimensjonering.
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Nødalarmeringssentralen skal ha fast bemanning av kvalifisert personell og være organisert slik at 
melding blir forsvarlig mottatt, registrert og fulgt opp. Nødalarmeringssentralen skal være samordnet 
med øvrige nødetaters nødalarmeringssentraler jfr. §4-5. 

Frøya og Hitra brann og redning inngår i et fylkessamarbeid om 110-sentral. Midt-Norge 110-sentral 
IKS er etablert i Trondheim. 
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7 Dimensjonering basert på forslag til ny 
dimensjoneringsforskrift  

I november 2017 oversendte DSB til Justis- og beredskapsdepartementet forsalg til ny forskrift som skal 
erstatte dagens dimensjoneringsforskrift. Den nye forskriften har fått tittelen; Forskrift om organisering, 
bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og 
redningsvesenforskriften). Forslaget er nå til behandling i departementet før det skal sendes ut på 
høring. I dette kapittelet oppsummeres noen av de vesentligste endringene som kan få betydning for 
utviklingen av Frøya Hitra brann og redning.  

Det bemerkes her at brannordningen er utarbeidet i henhold til gjeldende krav da det er forventet at ny 
forskrift skal ut på en lengre høringsrunde og at det vil ta lang tid før den trer i kraft.  

DSB kommenterer selv de viktigste endringene på følgende måte2; 

De viktigste bestemmelsene i dagens forskrift er beholdt, særlig minimumskravene knyttet til 
organisering, bemanning og utrustning.  Samtidig er det gjort endringer som skal sikre innbyggerne 
enda bedre tjenester fra brann- og redningsvesenet i fremtiden.  Det foreslås tydeligere og til dels nye 
krav til analyser av risiko, sårbarhet, beredskap og forebygging, som grunnlag for organisering, 
utrustning og bemanning av etaten. Dette innebærer samlet sett noe økt fleksibilitet for kommunene til 
å løse sine oppgaver med utgangspunkt i lokal risiko. 

En annen viktig endring som foreslås er krav om tre ledere på heltid i alle brann- og redningsvesen; 
brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap.  

FHBR tilfredsstiller ikke kravene knyttet til ledelse pr. dags dato. Organisasjonen har ikke brannsjef, 
leder forebyggende og leder beredskap i 100 % stillinger. Når det gjelder krav til analyser er det høsten 
2019 og våren 2020 utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for FHBR i tillegg til forebyggendeanalyse 
og beredskapsanalyse, dette gjør at FHBR tilfredsstiller dette kravet. Videre skal FHBR videreutvikle 
seg for å sikre innbyggerne enda bedre tjenester i tiden som kommer.  

De mest sentrale forskriftene i forslaget er oppsummert i det videre, etterfulgt av kommentarer ang. 
status hos FHBR. 

§ 7 Grunnlag for organisering, bemanning og utrustning 

Kommunen skal organisere, bemanne og utruste brann- og redningsvesenet på bakgrunn av: 

a) risiko- og sårbarhetsanalyse, 
b) forebyggendeanalyse og 
c) beredskapsanalyse. 

Brann- og redningsvesenet skal sørge for at relevante aktører inviteres med i arbeidet med 
utarbeidelsen av analysene. Analysene skal være oppdaterte. 

FHBR tilfredsstiller dette kravet etter at forebyggende- og beredskapsanalyse er utarbeidet i 2020 

§ 8 Risiko og sårbarhetsanalyse (se omtale under) 

§ 9 Forebyggendeanalyse (se omtale under) 

§ 10 Beredskapsanalyse  

Brann- og redningsvesenet skal utarbeide en beredskapsanalyse på bakgrunn av risiko- og 
sårbarhetsanalysen og forebyggendeanalysen. Beredskapsanalysen skal angi hvilke uønskede 

 
2 Tekst er hentet fra DSBs nyhetsartikkel om forslaget til ny forskrift; Fremtidens brann- og 
redningsvesen, 3.11.2017 - https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2017/fremtidens-brann--og-
redningsvesen/  
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hendelser det skal etableres beredskap for, og vurderingene som ligger til grunn for organiseringen, 
utrustningen og bemanningen av brann- og redningsvesenet. Beredskapsanalysen skal identifisere 
hvilke ressurser som er nødvendig for en tilfredsstillende håndtering av hendelsene. 

Disse tre paragrafene går nærmere inn på de ulike analysene og innholdet i dem og hva de skal danne 
grunnlaget for. FHBR har høsten 2019 og våren 2020 gjennomført prosess og utarbeidet alle disse 
analysene og kravene tilfredsstilles.  

§ 11 Planverk 

Risiko- og sårbarhetsanalysen, forebyggendeanalysen og beredskapsanalysen skal følges opp med 
nødvendig planverk for å sikre god håndtering av bestemte typer hendelser og viktige risikoobjekter. 
Brann- og redningsvesenet skal også følge opp analysene med en plan for å sikre at personellet har 
nødvendig kompetanse. Planene skal iverksettes, evalueres og ved behov endres i henhold til 
erfaringer. 

Det er naturlig at FHBR fortsetter prosessen som har pågått våren 2020 og utarbeider et slikt 
beredskapsplanverk. FHBR har gode forutsetninger for å oppfylle dette forskriftskravet.  

§ 12 Ledelse av brann- og redningsvesenet 

Brann- og redningsvesenet skal som et minimum ledes av tre kvalifiserte personer i hele stillinger, 
hvorav én leder brann- og redningsvesenet, én leder forebyggendearbeidet og én leder 
beredskapsarbeidet. Flere kommuner bør samarbeide om å oppfylle kravene til lederstillingene. 
Lederen av brann- og redningsvesenet skal ha en stedfortreder. 

FHBR tilfredsstiller ikke dette kravet med dagens organisering, det vil kreve betydelige ressurser dersom 
dette kravet skal innfris og taler for at det bør arbeides for å danne ett felles brannvesen i de to 
kommunene. Selv ved et sammenslått brannvesen vil dagens stillingshjemler ikke oppfylle kravet som 
stilles gjennom denne forskriften. Om et slikt krav blir gjeldende kan det også bidra til å aktualisere et 
fremtidig samarbeid med brannvesen i regionen.    

§ 14 Beredskapsstyrken 

Brann- og redningsvesenet skal ha en beredskapsstyrke i henhold til beredskapsanalysen, jf. § 10. 
Brann- og redningsvesenets beredskapsstyrke skal bestå av minst 16 personer, der minst fire skal være 
kvalifiserte som utrykningsledere. Antall personer i beredskapsstyrken kan fravikes med grunnlag 
i beredskapsanalysen, jf. § 10. 

FHBR tilfredsstiller dette kravet i forhold til antall, men det er identifisert svakheter knyttet til 
deltidsstyrken og hvor mange som i praksis møter ved alarm, spesielt på dagtid. Videre mangler en del 
av mannskapene nødvendig grunnutdannelse. Se vurdering og tiltak for felles brannvesen under kap. 
6.3.1, som er basert på beredskapsanalysen. 
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§ 15 Lokalisering av beredskapsstyrken 

Brann- og redningsvesenets beredskapsstyrke for håndtering av branner og andre ulykker skal med 
grunnlag i beredskapsanalysen lokaliseres slik at den dekker tettsted der dette finnes. 
Beredskapsstyrken kan dekke flere tettsteder. 

FHBR tilfredsstiller dette kravet gitt dagens plasseringer av deltidsstasjoner. Stasjonene gir også god 
dekning for delene av kommunene som ikke er tettsted. Kommunene arealmessige størrelser, øyrekka 
mv. og befolkningsstørrelse som medfører at det to brannvesen er deltidsbrannvesen gjør at enkelte 
områder har lang utrykningstid. Gjennom beredskapsanalysen er det vurdert om det er behov for flytting 
av enkelte stasjoner for å bedre den operative evnen, se vurdering og tiltak for sammenslått brannvesen 
i kap. 6.3. 

§ 16 Vaktlag 

Et vaktlag skal bestå av minst én utrykningsleder og tre brannkonstabler. Brann- og redningsvesenet 
kan ha en fleksibel bruk av de som er på vakt ut fra hendelsestyper, men samlet vaktlag skal 
være på hendelsesstedet innenfor kravet til utrykningstid. (…) 

Frøya praktiserer separat utrykningsleder og innsatsleder. Hitra benytter seg av en løsning der 
overordnet vakt også ivaretar rollen som utrykningsleder. Det er også formell utdannelse/ kompetanse 
for å fylle disse funksjonene. Kravet vurderes således ikke å være oppfylt.  

 § 21 Utrustning til bruk ved branner og andre ulykker 

Brann- og redningsvesenet skal disponere egnet utstyr til å løse sine oppgaver som fremkommer 
av brann- og eksplosjonsvernloven, risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsanalysen. 

Brann- og redningsvesenet skal som et minimum ha egnet utstyr til slokke- og redningsinnsats ved 
branner, trafikkulykker og ulykker i vann. Brann- og redningsvesenet kan inngå avtale med andre om 
bruk av slikt utstyr. 

Når det gjelder første ledd gjør FHBR dette allerede gjennom den gjennomførte beredskapsanalysen. 
Når det gjelder siste ledd er det med på å underbygge metoden og da knyttet til trinn 1, jf. kap. 4.1.1. 

§ 25 Utrykningstid 

(…)  

Ved mindre branner med lav sannsynlighet for spredning, kan første innsatsstyrke være færre enn tre 
mannskaper og en utrykningsleder. 

Dette åpner for en større mulighet for fleksibel disponering av mannskaper og etablere mindre, men 
raskere utrykningsenheter, to personer med liten og rask bil med nødvendig utstyr. Dette er et moment 
som er med i beredskapsanalysen, og i tillegg som innspill til vurdering av fremtidig lokalisering, 
organisering og dimensjonering av FHBR.  

§ 26 Utkalling av nærmeste ressurs 

Nødmeldesentralen skal i tidskritiske hendelser ved fare for liv, helse, store miljømessige konsekvenser 
eller tap av store materielle verdier, utkalle nærmeste relevante ressurs uavhengig av brann- og 
redningsvesenets ansvarsområde. 

Dette vil være et ansvar som må ivaretas av 110-sentralen og i stor grad gjøres det allerede. Likevel er 
det gjennom arbeidet med beredskapsanalysen identifisert at det i forhold til ytterligere ressurser er 
potensial for bedre ressursutnyttelse på tvers av kommunene.  
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§ 28 Evaluering etter hendelser 

Dokumentasjonen av evalueringene av hendelser, jf. brann- og eksplosjonsvernloven §§ 9 andre ledd 
og 10 første ledd, skal inneholde hvordan læringspunkter skal implementeres i brann- og 
redningsvesenet. 

Denne paragrafen tydeliggjør i mye større grad enn før kravet til å evaluere egen innsats, noe som vil 
kreve at brannvesenet implementer prosedyrer og instrukser for hvordan dette arbeidet skal gjøres, 
samt at det investeres i utstyr som bidrar til dokumentasjon av hendelsen. Dette momentet har FHBR 
tatt med seg inn i arbeidet med beredskapsanalysen.  

FHBR evaluerer i noen grad hendelser pr. i dag, men i mindre grad systematisk i henhold til fastlagte 
rutiner og i mindre grad dokumenterbart. Det bør utarbeides rutiner som beskriver innslagspunktet for 
når branner skal evalueres, i tillegg til at evalueringen blir dokumenterbar, det bør også omfatte 
dokumentasjon av læringspunkter og implementering av dem i organisasjonen. 
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8 Konklusjon 
 

Dokumentasjonen av brannvesenet (brannordningen) for Frøya og Hitra brann og redning (FHBR) er 
basert på gjennomført ROS-analyse og GAP-analyse fra 2019, og forebyggendeanalyse og 
beredskapsanalyse fra 2020. Dette er vurdert opp mot dagens dimensjoneringsforskrift (2002) som 
setter krav til dimensjonering og organisering av brannvesen. Det er også sett til forslag til ny 
dimensjoneringsforskrift3, slik at Frøya og Hitra brann- og redning gjennom dette arbeidet skal være 
fremtidsrettet og kunne møte nye krav på en god måte. 

Det fremmes en overordnet tilrådning om at det etableres et nytt felles brannvesen for de to kommunene 
– Frøya og Hitra brann og redning. Dette vurderes å styrke brann- og ulykkesberedskapen i regionen 
betraktelig og vil sikre et større fagmiljø og mer dedikert tid til å utvikle brannvesenet videre fra ledende 
funksjoner. Det bemerkes her at tilrådningen om etablering av et felles brannvesen ikke nødvendigvis 
vil gi et billigere brannvesen for de to kommunene, men fremmes utelukkende ut fra en 
samfunnssikkerhets- og beredskapsmessig tilnærming. Dette for å sikre kommunene et riktig 
dimensjonert brannvesen, som oppfyller både gjeldende og kommende forskriftskrav. Videre tilrådes 
det at de to brannvesenene slår seg sammen til ett felles brannvesen før evt. andre 
samarbeidskonstellasjoner med andre brannvesen i regionen vurderes ytterligere.  

Gitt gjeldende avdekt risiko- og sårbarhetsbilde, og det fremtidige, med blant annet en økende utbygging 
av havnæringsindustri, bør det vurderes om stillingsandelen til ledelsen skal økes slik at det blir 
fulltidsstillinger for alle 3 stillingene i ledelsen. Forebyggendeanalysen og beredskapsanalysen 
begrunner også en slik prioritering. Dette vil også møte kravet som ligger i forslag til ny 
dimensjoneringsforskrift. 

Forskrift om brannforebygging (2016) krever tilsyn med særskilte brannobjekter ved behov, basert på 
risiko. Forebyggendeanalysen har identifisert at dagens organisering med felles forebyggende avdeling, 
men der hvert brannvesen har sin egen forebyggende leder fremstår som en mindre egnet måte å drive 
det forebyggende arbeidet på. Samtidig avdekket arbeidet med analysen at det er utfordringer med å få 
til totalt 1,4 årsverk forebyggende arbeid da andre oppgaver blir prioritert foran dette arbeidet. I 
utgangspunktet skal totalt 1,4 årsverk forebyggende arbeid være tilstrekkelig i forhold til gjeldende 
forskriftskrav. For å få det forebyggende arbeidet opp på et akseptabelt nivå må det besluttes at arbeidet 
omorganiseres. Det tilrådes å omorganisere dagens forebyggende brannvernarbeid, det bør opprettes 
en ny felles avdeling med én felles leder, og for en periode må det tilføres ressurser ut over forskriftens 
minstekrav. Samtidig bør en se på samarbeidsmuligheter med andre brannvesen som det er naturlig å 
kunne samarbeide med for å bygge fagmiljø, kompetanse og sikre utvikling av det forebyggende 
arbeidet på Frøya og Hitra.  

I arbeidet med beredskapsanalysen er det ikke funnet grunnlag for endring av stasjonsplassering og 
dagens stasjoner anbefales i hovedsak videreført. Det er identifisert en potensiell oppside ved å vurdere 
flytting av Nordskag stasjon. Det vil medføre flytting av stasjonen til et egnet område som sikrer 
samlokalisering med Salmar. Det vil kunne gi synergieffekter med Salmars industrivern, et bedre egnet 
lokale og raskere tilgang til mannskaper.  

Minstekravet til bemanning for et sammenslått brannvesen er tilfredsstilt, men beredskapsanalysen har 
identifisert forhold som går på organisering av mannskapsstyrken, spesielt knyttet til de to 
hovedstasjonene. Det foreslås derfor å jobbe videre med å øke mannskapsstyrken tilknyttet disse 
stasjonene. Det vil si å oppdimensjonere styrken fra 16 til 20 mannskaper. Alternativt kan det vurderes 
innføring av vaktordning ved stasjonene. 

Etablering av felles 01-vakt tilrådes utført så snart som mulig. Dette vil kunne gi en større avlastning på 
de som inngår i vaktordning i dag, det bidrar til å etablere et tettere samarbeidsmiljø mellom de to 
brannvesenene, og med et potensial for økonomiske besparelser. Dette med bakgrunn i at begge 

 
3 https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2017/fremtidens-brann--og-redningsvesen/ 
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kommunene i dag besitter 01-vakt i eget brannvesen. Det vil også si at det må etableres ordninger med 
utrykningsledere knyttet til de ulike stasjonene, jf. også forskriftskrav knyttet til innsatstyrke 
(dimensjoneringsforskriften § 5-2). Det er også identifisert et behov for å utvikle lederkompetanse for 
innsatsleder (0.1). 

8.1 Oppsummering av Norconsults tilrådninger 

Gjennom dokumentasjonen av brannvesenet (brannordningen) for Frøya og Hitra brann og redning 
(FHBR) som er basert på gjennomført ROS-analyse og GAP-analyse fra 2019, og forebyggendeanalyse 
og beredskapsanalyse fra 2020 er det gjort vurderinger opp mot dagens dimensjoneringsforskrift (2002) 
som setter krav til dimensjonering og organisering av brannvesen. Det er også sett til forslag til ny 
dimensjoneringsforskrift, slik at Frøya og Hitra brann- og redning gjennom dette arbeidet skal være 
fremtidsrettet og kunne møte nye krav på en god måte. Norconsults tilrådninger er oppsummert med 
følgende:  

• Basert på en samfunnssikkerhets- og beredskapsfaglig vurdering tilrådes det at det etableres 
et nytt felles brannvesen for de to kommunene – Frøya og Hitra brann og redning.  

• Gitt avdekt risiko- og sårbarhetsbilde, og det fremtidige, med blant annet en økende utbygging 
av havnæringsindustri, bør det vurderes om stillingsandelen til ledelsen skal økes slik at det blir 
fulltidsstillinger for alle 3 stillingene i ledelsen, brannsjef, leder forebyggende og leder 
beredskap. 

• Dagens forebyggende brannvernarbeid tilrådes (uavhengig av kulepunkt 1) omorganisert med 
opprettelse av én ny felles avdeling med én felles leder, og for en periode må det tilføres 
ressurser ut over forskriftens minstekrav. Samtidig bør en se på samarbeidsmuligheter med 
andre brannvesen som det er naturlig å kunne samarbeide med for å bygge fagmiljø, 
kompetanse og sikre utvikling av det forebyggende arbeidet. 

• Nordskag stasjon bør samlokaliseres med Salmar for å gi synergieffekter med Salmars 
industrivern, et bedre egnet lokale og raskere tilgang til mannskaper.  

• Mannskapsstyrken tilknyttet hovedstasjonene (Sistranda og Fillan) bør økes til 20 mannskaper. 
Alternativt kan det vurderes innføring av vaktordning ved stasjonene. 

• Etablering av felles 01-vakt tilrådes utført så snart som mulig for å gi en større avlastning på de 
som inngår i vaktordning, et tettere samarbeidsmiljø mellom de to brannvesenene, og et 
potensial for økonomiske besparelser.  

• Det må etableres ordninger med utrykningsledere knyttet til de ulike stasjonene og utvikle 
lederkompetanse for innsatsleder 
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SAKSPROTOKOLL - BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN - SAMMENSLÅING/SAMARBEID  

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune bevilger kr 155.000,-+ mva til utarbeidelse av dokumentasjon bestilt av 

samarbeidsforumet mellom Frøya og Hitra kommuner gjennom sak 2/20 – Samarbeid Brann og 

redning. Det forutsettes at prosjektlederfunksjonen er uavhengig, ekstern og med brannfaglig 

kompetanse. Et videre engasjement av Norconsult vil tilfredsstille dette. Det forutsettes at Hitra 

kommune finansierer tilsvarende beløp som sin andel av kostnadene. 

 

Beløpet finansieres av reserverte tilleggsbevillinger som pr 06.03.20 har en saldo på kr 400 000. 

 

2. Samarbeid/sammenslåing med Brann og redning Orkland og TBRT, Trøndelag brann- og 

redningstjeneste, utredes også i hht samarbeidsutvalgets referat av 13/03-19 sak 2 og referat av 

15/01-20 sak 2/20. 

 

3. Sammenslåing av Frøya og Hitra brann- og redningstjeneste, jf. pkt. 3 i kommunestyrevedtak av 

26.02.15 i sak 20/15, gjennomføres når utredningsarbeidet er ferdig og godkjent politisk. 

Samarbeidsform mellom de berørte kommuner legges også frem for politisk behandling ihht til 

kommunelovens sjette del om interkommunalt sammarbeid 

 

4. Det bes om at utredningen ferdigstilles i løpet av 1. halvår 2020. 
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Saksbehandler:  Arvid Hammernes Arkiv: M81  

Arkivsaksnr.: 20/376    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN –SAMMENSLÅING/SAMARBEID 

UTVIDET MANDAT 

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune bevilger kr 155.000,-+ mva til utarbeidelse av dokumentasjon bestilt 

av samarbeidsforumet mellom Frøya og Hitra kommuner gjennom sak 2/20 – 

Samarbeid Brann og redning. Det forutsettes at prosjektlederfunksjonen er 

uavhengig, ekstern og med brannfaglig kompetanse. Et videre engasjement av 

Norconsult vil tilfredsstille dette. Det forutsettes at Hitra kommune finansierer 

tilsvarende beløp som sin andel av kostnadene. 

 

Beløpet finansieres av reserverte tilleggsbevillinger som pr 06.03.20 har en saldo på 

kr 400 000. 

 

2. Samarbeid/sammenslåing med Brann og redning Orkland og TBRT, Trøndelag 

brann- og redningstjeneste, utredes også i hht samarbeidsutvalgets referat av 13/03-

19 sak 2 og referat av 15/01-20 sak 2/20. 

 

3. Sammenslåing av Frøya og Hitra brann- og redningstjeneste, jf. pkt. 3 i 

kommunestyrevedtak av 26.02.15 i sak 20/15, gjennomføres når utredningsarbeidet 

er ferdig og godkjent politisk. Samarbeidsform mellom de berørte kommuner legges 

også frem for politisk behandling ihht til kommunelovens sjette del om 

interkommunalt sammarbeid 

 

4. Det bes om at utredningen ferdigstilles i løpet av 1. halvår 2020. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Saksframlegg i kommunestyresak 6/17 av 26.01.17 

Saksprotokoll fra formannskapet 24.01.17 og kommunestyret 26.01.17 

Utskrift av kommunestyrets behandling 26.02.15 i sak 20/15 

Dimensjoneringsalternativ 1 og 2 

ROS-analyse og GAP-analyse, datert 25.09.19, utarbeidet av Norconsult AS 

Referat fra møte 10.02.17, 24.11.17, 13.06.17, 06.07.18, 19.10.18 og 12.09.19 

Mail fra brannsjef Dag Robert Bjørshol av 06.01.20 

Mail fra brannsjef Arvid Hammernes av 08.01.20 



Referat fra samarbeidsutvalg mellom Hitra og Frøya kommuner av 15.01.20 

Referat fra samarbeidsutvalg mellom Hitra og Frøya kommuner av 13.03.19 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Historikk,  2015- 2017: 

 

Utgangspunktet for saken er kommunestyrevedtak 26.02.15 der følgende ble bestemt:  

 

 
 

Pkt. 3 i dette vedtaket som gjelder beredskap, er ikke oppfylt.  Brannforebyggende arbeid er 

under det som nå har fått navnet Sør-Fosen interkommunale feiervesen og forebyggende 

brannvern, et interkommunalt samarbeid der Hitra kommune er vertskommune.          

 

Rådmannen ønsket i midten av 2016 å se på om det var mulig å redusere kostnader med 

brann- og redningstjenesten.  Nedlegging av Nordskag brannstasjon og depotene på Sula og 

Mausund ble nevnt. 

 

Organisering og dimensjonering av brann- og redningstjenesten baserer seg på en 

brannordning der risiko- og sårbarhetsanalyse ligger til grunn.  Vår brannordning er fra 1998. 

 

Det er krav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, fra 2014, om at 

samtlige kommuner må foreta en gjennomgang av dokumentasjonen av brann- og 

redningsvesenet for å sikre at denne tilfredsstiller gjeldende lov og forskrift.  

 

Behovet for en risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag for en ny brannordning samt 

tilstrekkelig tilgang til kompetanse og ressurser, gjorde at det administrativt etter anbefaling 

fra brannsjefen ble bestemt å utrede sammenslåing med Trøndelag brann- og 

redningstjeneste, TBRT.  Ønsket om forbedringer på det brannforebyggende arbeidet var ut 

fra kjennskap til tingenes tilstand.  Kompetanse og ressurser er også viktig i 

beredskapsarbeidet, særlig ved store og utfordrende hendelser.  TBRT er et interkommunalt 

selskap som består av kommunene Trondheim, Klæbu, Malvik, Leksvik, Rennebu og 

Oppdal.     

 

TBRT svarte positivt på vår anmodning om utredning, og de mente at vi tenkte rett.  De 

gjorde et intensivt arbeid høsten 2016 med utredningsarbeidet, og det var bred involvering 

med ledere, fagekspertise og tillitsvalgte. 

 

Hitra kommune ble invitert til å være med sammen med oss i utredningsarbeidet med TBRT, 

men det kom fram at dette ikke var noe ønske fra deres side. 

 



Det vises til vedlagte saksframlegg i kommunestyresak 6/17 når det gjelder kort fremstilling 

med konklusjoner av utredningsarbeidet.  76 objekter ble analysert for risiko og sårbarhet, og 

det ble sett på en rekke tiltak som følge av dimensjonerende risikoforhold.  Det 

forebyggende arbeidet og beredskapsarbeidet ble avviksanalysert.  Det ble på forebyggende 

arbeid nevnt at det var en rekke mangler vedrørende planlegging, gjennomføring og 

kompetanse, og at behov for støtte kan gis fra Trondheim på spesialkompetanse, ledelse, 

større og bredere fagmiljø, forbedringsarbeid og ulovlighetsoppfølging.  Avvik og 

utfordringer på beredskap gikk på bl.a. planer og dokumentasjon på samarbeid, manglende 

kompetanse og manglende brannvannskapasitet (manglende tankbil).  Utfordringer i forhold 

til innsatstid for øyrekka samt hovedøya uten Nordskag brannstasjon ble også nevnt. 

 

Følgende fordeler og ulemper ble nevnt ved sammenslåing:  

Frøya brann og redning: TBRT: 

Fordeler: 

- Forskriftsmessig brannvesen 

- Rimelig heving av nivå 

- Forbedret fagmiljø/kompetanse 

- Utstyr og support 

Fordeler: 

- Bidra til å oppfylle nasjonal føring 

- Større fagmiljø 

- Økte muligheter for større investeringer   

Ulemper: 

- Sentralisert styring 

Ulemper: 

- Logistikkutfordringer/avstand 

 

Det ble konkludert med følgende: 

- Mange dimensjonerende risikoforhold er identifisert. 

- Eksisterende stasjonsstruktur må opprettholdes. 

- Eksisterende depot og mannskap på Sula og Mausund opprettholdes. 

- Øke fokus på forebyggende arbeid i øyrekka. 

- Personell: 20 personer på Sistranda (4 lag, inkludert tankbilsjåfør), 6 personer på 

Nordskaget 

  (samlokalisert med industrivern), 6 personer på hver plass for Sula og Mausund 

- Kompetanse: Utdanne 6 utrykningsledere (4 på Sistranda og 2 på Nordskaget), fullføre   

  utdanning for deltidspersonell beredskap og fullføre utdanning feietjenesten og   

  forebyggende 

- Utstyr: Innkjøp av tankbil, vannkanon, skumutstyr m.m. 

 

Et avvik ble lukket med anskaffelsen av tankbil i 2018. 

 

2 dimensjoneringsalternativer ble lagt fram på grunn av personellmessige hensyn som følge 

av eventuell virksomhetsoverdragelse.  Disse er vedlagt saken.  Antall årsverk på 

forebyggende ble økt fra 0,6 til minimum 1,3, lokalisert 1,0 på Frøya og 0,3 i Trondheim.  

Antall årsverk på beredskap var økt fra 0,89 til minimum 1,71, lokalisert med 1,21 på Frøya 

og 0,5 i Trondheim.  Kostnadsøkningen per år ved alternativ 1 var ca. 1,1 mill. kr og ved 

alternativ 2 ca. 1,4 mill. kr.  Ved alternativ 2 er årsverk økt med 0,3 på forebyggende og 0,2 

på beredskap.  I alternativ 2 er det lagt vekt på størst mulig grad av hele stillinger for å 

ivareta en effektiv arbeidsmåte og personellmessige hensyn.  

 

Når det gjelder ledelse og administrative forhold ved sammenslåing ble det lagt opp til: 

- Nåværende brannsjef blir overtallig – dekkes av Trondheim. 

- Nåværende overordnet vakt erstattes av dreiende vakt utrykningsledere. 

- Administrative oppgaver håndteres av Trondheim, ca. 0,3 årsverk.       

 



Ut fra bestilling fra rådmannen ble det også sett på potensielle kostnadsbesparelser ved å 

vurdere effekter av følgende tiltak: 

1. Nedleggelse av Nordskag brannstasjon 

2. Ingen støttestyrke for tankbil på Sistranda 

3. Valg av dimensjoneringsalternativ 1 framfor alternativ 2 

4. Ingen dreiende vaktordning for utrykningsledere på Sistranda 

Pkt. 1, 2, 3 og 4 gir besparelse på henholdsvis kr 371.000, kr 255.863, kr 325.000 og kr 

600.000. Faglige vurderinger og anbefalinger frarådet ovennevnte kostnadsbesparelser.    

 

Da utredningsarbeidet var ferdig, ble saken lagt fram for formannskapet 24.01.17 og 

kommunestyret 26.01.17.  Saksprotokollene fra formannskapets og kommunestyrets møte er 

vedlagt.   

 

 
 

2017- d.d 

 

Ut fra kommunestyrets vedtak av 26.01.17 og 26.02.15, ble det tatt kontakt med Hitra 

kommune for å få til nødvendig utredning.  Det er blitt holdt minst 6 møter om saken. 

Vedlagt er referat fra møte 10.02.17, 24.11.17, 13.06.17, 06.07.18, 19.10.18 og 12.09.19. 

 

Samarbeidsforum mellom Frøya og Hitra kommuner konkluderte i møte 13.03.19 slik:   
Utarbeide felles ROS-analyse for Frøya og nye Hitra, med bistand av ekstern konsulent.  På bakgrunn 
av denne finne hva behovet er for kvalitet, kapasitet, kompetanse og hva dette vil koste.  Avklare om 
dette kan løses i egen region, eller om man må ut og samarbeide med større enheter.  Det skal 
fremlegges sak for politisk nivå før sommerferien 2019. 
 

Norconsult AS ble på vårparten i 2019 engasjert til å utarbeide en felles ROS-analyse samt 

GAP-analyse for Frøya og Hitra brann- og redningstjeneste.  Disse forelå i endelige 

versjoner 25.09.19.  ROS-analysen og GAP-analysen er vedlagt innkallingen.  

En av konklusjonene i begge analysene er at det tilrådes å utarbeide en forebyggendeanalyse 

som grunnlag for et risikobasert forebyggende arbeid og – tilsyn.  Det vises til Forskrift om 

brannforebygging, trådte i kraft 01.01.16.   

En annen konklusjon er at det tilrådes å utarbeide en beredskapsanalyse for å identifisere et 

utvalg av hendelser som beredskapen skal dimensjoneres for. I en slik analyse vil 

nødvendige ressurser, bemanning, kompetanse og materiell, bli identifisert.   

Videre sies det at det er flere synergieffekter av å etablere et felles brannvesen for Frøya og 

Hitra, og at de mest sentrale vil være et større fagmiljø med ledelse som fremmer 

kompetanseheving gjennom bedre tilrettelegging av kurs og opplæring, øvelser mv.. 

Når det gjelder GAP-analysen, tilrådes det at det blir fulltidsstillinger for alle 3 stillingene i 

ledelsen, dvs. brannsjef, leder beredskap og leder forebyggende.  Det opplyses at dette også 

vil møte kravet som ligger i forslag til ny dimensjoneringsforskrift.  Det nevnes at det er et 



samlet behov for at 23 personer tar grunnkurs deltid, 6 personer har behov for 

beredskapsutdanning trinn 1 (utrykningsleder), 27 personer har behov for utrykningskurs 

kode 160 i førerkortet, 13 personer mangler førerkort klasse C (lastebil). 

Norconsult er av den oppfatning at et sammenslått brannvesen vil medføre høyere 

samfunnssikkerhet i denne regionen.         

 

Saken ble behandlet i samarbeidsforumet mellom Frøya og Hitra kommuner 15.01.20, sak 

2/20 – Samarbeid Brann og redning, der konklusjonen ble følgende: 

 
Dette dreier seg ikke om lokaliseringsdebatt. Man ønsker heving av kvalitet med minst mulig økte 
kostnader. Gunstigere økonomisk om man slår sammen til felles brann og redningstjeneste, jfr. krav 
til dimensjonering. Det er enighet om at man ønsker et sammenslått Hitra og Frøya brannvesen. 
Rådmennene bes om å lage en sak til kommunestyrene i tråd med kommunestyrevedtaket av 2014, 
jfr. pkt. 1 i forslaget fra brannsjef Bjørshol. Eventuelt behov for bevilgning må gå frem av forslag til 
vedtak, og det må også framkomme at ytterligere utredning skal ferdigstilles i løpet av 1. halvår i år. 
Saken fremmes deretter til politisk behandling og avklaring. 
 
Før møtet hadde begge brannsjefene hver for seg kommet med mail av 06.01.20 og 08.01.20 

med forslag til mulige løsninger videre.  Kopi av mailene følger vedlagt.  

 

Pkt. 1 fra brannsjef Dag Robert Bjørshol sier følgende: 

1. Det tilsettes egen prosjektleder for å lede det videre arbeidet med oppdrag å utrede: 

a) Forebyggende analyse 

b) Beredskapsanalyse 

c) Forslag til felles brannordning – tuftes på fremlagt felles GAP-ROS-analyser 

d) Innhenting av erfaringer fra andre brannvesen når det gjelder sammenslåing 

e) Støttefunksjoner på juss 

 

Brannsjef Arvid Hammernes hadde etter møte med varabrannsjef Johan Pettersen og 

tillitsvalgt Vidar Aukan følgende forslag, jf. mail av 08.01.20: 

Vår vurdering på en mulig løsning er følgende: 

1. Engasjementet med Norconsult videreføres der de tar på seg: 

    - Prosjektledelse 

    - Forebyggendeanalyse 

    - Beredskapsanalyse 

    - Forslag til felles brannordning med bakgrunn i foreliggende ROS- og GAP-analyser  

      samt ovennevnte analyser.   

    - Innhenting av erfaringer fra andre brannvesen når det gjelder sammenslåinger og   

      samarbeid 

2. Utrede samarbeid/sammenslåing med Brann og redning Orkland og TBRT, Trøndelag  

    brann-  og redningstjeneste 

3. En sammenslåing eller et samarbeid avventes til utredningsarbeidet er ferdig og godkjent. 

4. Utredningsarbeidet prioriteres og ferdigstilles så snart det lar seg gjøre, primært i løpet av  

    1. halvår 2020. 

Begrunnelse: 

Norconsult kjenner situasjonen godt gjennom sitt arbeid med foreliggende ROS- og GAP-

analyse. De har kompetanse på området med tilsvarende utredninger. 

Det er viktig å vite på forhånd hva en går til vedrørende samlet behov i en ny brannregion før 

en sammenslåing/samarbeid skjer.  Vi må ha en vurdering på bl.a. kompetansebehov, 

bemanning og organisering, kjøretøy og utstyr, og brannstasjonsstruktur. 



Det er forventninger fra direktoratet DSB om regionale løsninger for å sikre ressurser og 

kvalitetsheving i et framtidig perspektiv da behovene i samfunnet bare øker. 
 

Hitra kommune har innhentet pris fra Norconsult som har utarbeidet ROS- og GAP-

analysen, på videre utredningsarbeid.  Samlet sum for utarbeidelse inkludert reisekostnader 

og arbeidsmøter lagt til Øyregionen settes til kr 310.000,- ekskl. mva..   

 

Saken fremmes med følgende innstilling til vedtak i Hitra formannskap og Hitra 

kommunestyre: 

 

Hitre kommune bevilger kr 155.000,- til utarbeidelse av dokumentasjon bestilt av 

samarbeidsforumet mellom Frøya og Hitra kommuner gjennom sak 2/20 – samarbeid Brann 

og redning. Det forutsettes at Frøya kommune finansierer tilsvarende beløp som sin andel av 

kostnadene. Beløpet finansieres vha. disposisjonsfond – ulike formål.       

  

 

Vurdering:    

 

Kommunenen er enige om at det Norconsult kan engasjeres i det videre arbeidet.  De kjenner 

situasjonen godt gjennom sitt arbeid med foreliggende ROS- og GAP-analyse.  De har 

kompetanse på området med tilsvarende utredninger.  Det er viktig med prosjektledelse som 

er uavhengig, ekstern og med brannfaglig kompetanse.    

 

Videre anbefaler rådmannen at følgende tas med i forslag til vedtak, (i hht 

samarbeidsutvalgets referat av 13/03-19 sak 2 og referat av 15/01-20 sak 2/20) at det 

samtidig utredes et større samarbeid med brann og redning Orkland og Trøndelag brann- og 

redningstjeneste. Dette med tanke på å minske kommunens sårbarhet samt se på 

effektivisering av bl.a administrative stillinger. 

 

Rådman tilrår at sammenslåing av Frøya og Hitra brann- og redningstjeneste, jf. pkt. 3 i 

kommunestyrevedtak av 26.02.15 i sak 20/15, først gjennomføres når utredningsarbeidet er 

ferdig og godkjent politisk. Samarbeidsform mellom de berørte kommuner legges også frem 

for politisk behandling ihht til kommunelovens sjette del om interkommunalt sammarbeid 

 

Brann og redning Orkland tas med som et alternativ til TBRT da de er interessant ut fra 

oppbygging og regiontilhørighet.  Det er forventninger fra Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, om regionale løsninger for å sikre ressurser og 

kvalitetsheving i et framtidig perspektiv da behovene i samfunnet bare øker.  Det er ikke 

avklart om alt kan løses i egen region eller om man må ut å samarbeide med større enheter, 

jf. konklusjon i samarbeidsforum mellom kommunene Frøya og Hitra 13.03.19.     

 

Det er viktig å vite på forhånd hva en går til vedrørende samlet behov i en ny brannregion før 

sammenslåing/samarbeid skjer.  Nødvendige kompetansebehov, bemanning og organisering, 

kjøretøy og utstyr må være identifisert.  GAP-analysen nevner også beredskap på sjø for å 

støtte depotene på Sula og Mausund og foreta innsats i Hitratunnelen fra fastlandssiden.  

Kostnader med foreslåtte tiltak må også være på plass. 

 

Det er en kjennsgjerning at utredningsarbeidet med TBRT med hensyn til tiltak og kostnader 

var mye mer avklart i slutten av 2016 enn hva situasjonen er pr.nå. Brann- og 

redningstjenestn på Frøya føler på at situasjonen er usikker ogikke god nok nå da avlaringer 



tar tid. Det er derfor ønskelig at det arbeides raskt med det videre utredningsarbeidet. Det må 

være et mål at utredningsarbeidet ferdigstilles i løpet av første halvår i år.             

        

        

 

 

 























 
 
 

Navn på organet som har møte: Samarbeidsforum Frøya og Hitra kommuner 

 

Møte nr 3/20 

Møtedato  

24.08.20 

Deltakere: ordførere, varaordførere, opposisjonsledere, kommunedirektører 

Tid: 13-15.30 Fravær:  

Sted:  

Hjorten hotell 

Møteleder:  

Ole L. Haugen 

Referent:  

Ingjerd Astad 

Kaffe og biteti 

serveres 

 
 

Saker REFERAT      

                     

16/20 Godkjenning av referat fra siste møte 
 
Konklusjon: Referatet ble enstemmig godkjent  
 
 

17/20 Utredning brannsamarbeid 
 
Kommunene har i fellesskap fått utredet felles brann og beredskapsenhet, med 
bakgrunn i vedtak fattet i kommunestyrene.  
Norconsult har bistått kommunedirektørene i utredningsarbeidet. Kommunene 
mottok rapporten fra konsulentselskapet 19. august då.  
Oppsummering og anbefalinger i rapporten ble gjennomgått og diskutert i 
samarbeidsforumet.  
  
Konklusjon: 

 Samarbeidsforumet ser det som ønskelig å etablere en ny felles brann- og 
beredskapsenhet.  

 Det må forutsettes å kunne gjennomføre dette innenfor dagens 
budsjettrammer. 

 Kommunedirektørene bes utarbeide og framlegge sak for nærmere 
behandling i samarbeidsforum og videre for kommunestyrene.  

 Kommunedirektørene avklarer tidsrammen for videre saksgang og fram til 
realisering.  

 

18/20 Nye samarbeidsområder; lønn-regnskap og ulovlighetsoppfølging 
 
Kommunedirektørene orienterte om at tjenestene lønn-regnskap og 
ulovlighetsoppfølging/-kontroll er de tjenestene som det pt synes mest 



hensiktsmessig å jobbe for samarbeid på. Begge kommunene opplever at det er 
sårbart innenfor disse tjenestene i dag, og det vil være gevinster å hente på 
samarbeid.  
 
Konklusjon:  

 Samarbeidsforumet ser positivt på at kommunedirektørene legger fram sak 

om felles lønns- og regnskapsenhet.  

 Kommunedirektørene vurderer også samarbeid om felles oppfølging av 

ulovlighetsoppfølging/-kontroll, og sjekker ut mulig samarbeid med flere 

kommuner på dette.  

 

19/20 Bomstasjon Våvatnet 

 

Oppfølging av sak 11/20.  

Kommunedirektørene har utarbeidet felles saksframlegg og forslag til innstilling 

angående bomstasjon ved Våvatnet.  

Saken legges fram for formannskap i begge kommunene den 1. september, og sendes 

videre til kommunestyrene for endelig behandling ila september då.  

  

Konklusjon:  

 Samarbeidsforumet samler seg om følgende innstilling: 

Hitra/Frøya kommune registrerer henvendelsen regionrådet for 
Orkdalsregionen har mottatt fra Orkland kommune, videre vedtaket som ble 
fattet i Regionrådet for Orkdalsregionen 29.04.2020 i sak 08/20.  
 
Hitra/Frøya kommune er i utgangspunktet skeptisk til initiativet som ligger 

nedfelt i henvendelsen. Forutsatt at dette ikke medfører økt 

bompengebelastning for Hitra/Frøya kommunes befolkning, næringsliv samt 

kommunens egen drift, vil ikke Hitra/Frøya kommune motsette seg at 

Orkland kommune for egen regning utreder endret bompengekonsept. 

Løsningen for Orkland kommune vil være å håndtere dette slik som det ble 

gjort ved fjerning av bommene internt i området Hitra/ Frøya i forbindelse 

med fastlandsforbindelsen. Det innebærer at Orkland kommune 

kompenserer inntektsbortfallet ved fjerning av bommen ved Våvatnet via 

sine budsjett. Og videre at Orkland kommune kompenserer for økte utgifter 

for eventuelle pendlere som er bosatt i Orkland og har sitt daglige virke i 

Øyregionen.     

 

20/20 NAV-samarbeidet, status:  
 
Kort status fra kommunedirektør i Frøya om NAV Hitra Frøya – 

vertskommunesamarbeid: 

1) Vertskommuneavtalen er underskrevet av begge ordførere. 
Vi ser at det kan ta litt tid ifbm virksomhetsoverdragelsen. Personalsjefer, 



tillitsvalgte og berørte ansatte mener oppstart/effektuering av avtalen blir 
tidligst 1. oktober 2020. 

2) Vi er i god dialog med Visma (Velferd + Digisos) og er langt på vei klare ifht 
fagprogram, kodeverk, rutiner etc. IT-avdelingen og arkivansvarlig er viktige 
aktører her. 

3) Økonomi /budsjett: Møte mellom Hitra kommune og Frøya kommune i 
morgen 25. august. Begge økonomisjefer møter sammen med personalsjef, 
IT-sjef og NAV-leder 

4) Organisering: NAV Hitra Frøya har i 11 år vært samorganisert og vil videreføre 
nåværende organisering i første omgang, men starter en evalueringsprosess 
av dagen organisering i løpet av høsten da vi ved en vertskommunemodell får 
større samhandlingsmuligheter. 

5) Partnerskapsavtale: Det vil i nær framtid bli skrevet ny Partnerskapsavtale, 
forslag foreligger. 

 
Konklusjon:  

 Samarbeidsforumet tar orienteringen om status til orientering.  

 

21/20 Tunnelutbedring, veien videre 

 

Orientering fra ordførerne:  

Ole: Opplevde møtet om tunnelrehabilitering den 20. august, med fylkeskommunens 

folkevalgte og administrative representanter, som godt og konstruktivt. Vi oppfatter 

at de lytter til det vi sier. Vi må nå avvente de utredninger som kommer fra dem. 

Positive signaler både til tunell og ferge. Lydhør og med vilje til å levere på det vi har 

bedt dem om. Vi har også bedt om støtte fra regionrådet.  

Kristin: De lanserte et forslag om styringsgruppe for selve gjennomføringen. Vi går for 

å videreføre den styringsgruppen som allerede er satt sammen, med supplering fra 

fylkeskommunen. Opplever at vi fikk de lovnadene vi har etterspurt.  

 

Konklusjon: 

 Samarbeidsforumet tar orienteringen fra ordførerne til orientering. 

 

22/20 Erfaringer fra sommeren  

 Turistsatsing  

 Trøndersk matfestival 
 
Momenter fra dialogen rundt temaet:  
Sommeren har for aktørene i kommunene vist gode tall og omsetningsvekst innenfor 
handel, reiseliv og serveringssteder. Positive tilbakemeldinger i begge kommunene.  
Det er viktig at vi her ser om aktørene har erfaringer vi bør jobbe videre med, og 
eventuelt ser på nye muligheter for samarbeid.  
Arenaen for matfestivalen var veldig god og besøket var bra. Det bør ligge muligheter 
her for å foredle dette videre, og beholde mer av matfestivalen lokalt også i 
framtiden. Det vil være ‘bedre å få folk til distriktet, enn distriktet til byen’. 



I likhet med andre regioner ser vi at det er potensiale i å videreutvikle et reiseliv som 
fremmer tilreising av innenlands-turisme, og vi bør se på om vi i fellesskap kan gjøre 
mer her.  
 
Konklusjon:  

 Samarbeidsforumet ber kommunedirektørene om å bestille en evaluering 

fra DalPro ang matfestivalen og næringsforeningene fra sommerens 

aktiviteter. Dette som grunnlag for å se om det er noe kommunene i 

fellesskap kan videreutvikle Og/eller ser behov for å skifte strategi.  

 

23/20 Covid -19, kommunene orienterer hverandre 
 
Orientering fra kommunedirektørene:  
Gode erfaringer fra samarbeidet og ønsker å fortsette dette. I dette legger vi at vi 
fortsetter å kontakte hverandre når vi tar nye grep og ser nye behov i arbeidet med 
smittevern og løsninger innenfor tjenestene. Ønsker nytt felles møte i 
beredskapsledelsene.  
Begge kommunene har hatt en rolig sommer i covid – 19 sammenheng. Ingen 
smittede, testtallene har ligget på jevnt nivå og vi ser en økning i dette nå.  
  
Konklusjon: 

 Samarbeidsforumet understreker viktigheten av at vi i kommunene Frøya og 
Hitra fortsatt definerer oss som et og samme smitteområde. 

 Kommunene fortsetter samarbeidet i beredskapsledelsene med jevnlige 
møter.  

 

24/20 Eventuelt  
 
Marginalprosjekter Laksevegen: 
Forslag til uttalelse knyttet til marginalprosjekter Laksevegen framlagt av Ole L. 

Haugen: 

Uttalelse fra «Samarbeidsforum Frøya og Hitra kommuner», 24.08.2020 

Lakseveien Stokkhaugen – Sunde må ferdigstilles 

Innsparinger knyttet til gjennomførte utbedringer og reduserte rentekostnader på lån 

til mellomfinansiering må utnyttes til å utbedre mest mulig av veien på den aktuelle 

strekningen. Dette har også kommet klart til uttrykk tidligere, fra de berørte 

kommuner. 

Når det gjelder de såkalte marginalprosjektene, så ble det i et møte mellom 

fylkeskommunen, veivesenet og kommunene den 19. juni i 2019 oppsummert og 

prioritert slik: 

    « 1.   Mellom Melvatnet og Ulvstubakken (allerede igangsatt)  
 

2. Mellom Perviktunnelen og campingplassen/Slåttavika  
 

3. Mellom Våvatnet og E 39  
 

4. Utretting/ny vei i området ved bomstasjon Våvatnet  



 
For øvrig ligger det godt an til vesentlige rentebesparelser i forhold til 
bompengesøknadens godkjente finansieringsrammer. Det ble derfor bedt om å få 
benytte dette til mest mulig veiutbedring. Som prioritet og ønske i denne 
sammenheng er man omforent om ny tunnel gjennom Storvasshammaren.» 
 
Vi er overrasket og kritisk til at såpass mye enda er uavklart, når vi nå har fått 

oversendt saksframlegg til hovedutvalg for veg datert 25.08.20:  «Fv 714 Laksevegen 

– marginalprosjekter». 

Dermed ber vi Hovedutvalg for veg om å sørge for at det vi – partene -  tidligere har 

vært omforent om blir fanget opp og nærmere avklart i behandlingen av denne saken. 

Vårt anliggende er kort og godt: Bygg mest mulig vei, for midlene som er tilgjengelig, 

og uten unødig anleggsstopp mellom de gjenstående delprosjekt. 

Konklusjon: 

 Uttalelsen knyttet til marginalprosjekter Laksevegen vedtas som forelagt.  

 Uttalelsen oversendes samtlige representanter i fylkesutvalget før 

behandling i fylkesutvalget, og ordførerne kontakter fylkespolitikere i 

utvalget ang saken.   

 

Ny møtedato: 2. oktober kl 12.00-15.00. Frøya er vertskap. 

 

 

 

TAKK FOR ET GODT MØTE! 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger  Antonsen Arkiv: A20  

Arkivsaksnr.: 19/142    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

UTVIDELSE AV LEIEAVTALE - FRØYA UNGDOMSSKOLE - FRØY EIENDOM  

 

 

Forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar utvidelse av eksisterende leieavtale med Frøy Eiendom AS vedr leie av Frøya 

ungdomsskole slik forslag til utvidet leiekontrakt foreligger – beskrevet som Runde 2 i avtalen.  

Leiekostnaden vedrørende runde 2 vil først løpe fra august 2021 og er på kr 368 160 per år eks mva. 

Leiekostnaden inkl renhold og vaktmestertjenester vil bli innarbeidet i budsjett for 2021 og 

økonomiplan 2021- 2024.   

 

 

 

Vedlegg: 
 

83/20: Frøya ungdomsskole – utvidelse av leieforholdet 

Forslag til tilleggsavtale fra Frøy Eiendom AS  

Romskisse 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Formannskapet vedtok i sak 83/20 å utvide eksisterende leieavtale med Frøya Eiendom AS vedr leie 

av Frøya ungdomsskole beskrevet som runde 1 i saken. Bakgrunnen for denne utvidelse var knyttet 

til kantinearealet der blant annet elevene og FAU var svært misfornøyd med at dagens kantine var 

etablert i foajeen med til tider stor trafikk og «støyete» som følge av betongvegger. I tillegg noe 

utvidelse av spesialrom for elever med særskilt behov. Totalt økning i arealet i runde 1 var på 353 

m2.  

Arealutvidelsen som er beskrevet som runde 2 er knyttet til økning i elevtallet fra nåværende 130 til 

154, en økning på 24 elever, høsten 2021 og vil være på 283 m2.  



 

Vurdering: 
For å være i forkant, ønsker kommunedirektøren å inngå denne avtalen slik at byggearbeidet 

foretas suksessivt fram mot høsten 2021 og med det unngå byggearbeider når elevene er tilstede.   

Restaureringsarbeidet i runde 2 er omfattende med blant annet skifte av 50-talls vinduer, nytt 

komplett el-anlegg i «gammel fløyen», samt nye himlinger på grunn av utvidet kapasitet på 

ventilasjonsanlegg mm.  

Kommunedirektøren er innforstått med at skolens nåværende lokalisering er av midlertidig 

karakter, i det kommunestyret - i samme sak (sak K-4/19) - ba kommunedirektøren om å utrede 

tomt for ny barneskole på Sistranda. Dette innebærer at nåværende lokaler for barnetrinnet 

forutsettes omdisponert til ungdomstrinnet på et senere tidspunkt.  

Siden det er kommunens plikt til enhver tid å sørge for tjenlige lokaler for alle skolebarn, har 

kommunedirektøren vært i dialog med utleier om nødvendige tilpasninger av skolearealet basert på 

vedlagte analyse og elevvekst.  

Forhandling med utleier er gjennomført og forslag til utvidet leieavtale ligger vedlagt. Tilbudet 

inkluderer inventar og utstyr.  

Total leieareal inkl. runde 1 og runde 2 vil være ca 2650 m2 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 
 
Leiekostnaden for runde 2 er beregnet til kr 30 680 per/mnd. Årskostnad er kr 368 160 per år eks. 
mva. Husleien for runde 2 løper fra 1. august 2021.  
Økte merkostnader knyttet renhold og vaktmestertjenester mm innarbeides i budsjettet for 2021 og 

økonomiplan 2021- 2024.  

 

 

 

 

 









Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 31.03.2020 

Sak: 83/20  Arkivsak: 19/142 

 

SAKSPROTOKOLL - FRØYA UNGDOMSSKOLE - UTVIDELSE AV LEIEFORHOLD  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet vedtar at det inngås en utvidelse av eksisterende leieavtale med Frøy Eiendom AS vedr. 

leie av Frøya ungdomsskole slik forslag til utvidet leiekontrakten foreligger – beskrevet som Runde 1 i 

avtalen. 

 

Leiekostnaden for utvidet areal vil først løpe fra januar 2021 og er på kr 559 680 per år eks mva. 

Leiekostnaden inkl renhold og vaktmestertjenester vil bli innarbeidet i budsjett for 2021 og økonomiplan 

2021- 2024.  

Enstemmig. 

Kommunedirektøren gis mandat til å utrede om det er mulig å kjøpe gamle videregående skole. 

 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 31.03.20: 

 

Følgende forslag til tillegg i vedtak ble fremmet av Sp:  

 
Kommunedirektøren gis mandat til å utrede om det er mulig å kjøpe gamle videregående skole. 

 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer avgitt av Geir Meland og Berit Flåmo. 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Renate Loktu Sandvik Arkiv: C01  

Arkivsaksnr.: 20/1995    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

DELTAKELSE ABSOLUTT - OPPVEKSTPROGRAM I TRØNDELAG  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret forplikter Frøya kommunes deltakelse i oppvekstprogrammet 

ABSOLUTT.  

 

22..  DDeett  nneeddsseetttteess  eenn  ggrruuppppee  aavv  ffoollkkeevvaallggttee  oogg  aaddmmiinniissttrraassjjoonn  ssoomm  hhaarr  aannssvvaarr  oogg  

ooppppggaavveerr  kknnyytttteett  ttiill  bbaarrnn  oogg  uunnggeess  ooppppvveekksstt  ssoomm  ddeellttaakkeerree  ii  AABBSSOOLLUUTTTT..  II  

ttiilllleegggg  aannbbeeffaalleess  ddeett  rreepprreesseennttaanntteerr  ffoorr  bbaarrnn  oogg  uunnggee,,  ff..eekkss  ffrraa  UUnnggddoommssrrååddeett,,  

hhoovveeddttiilllliittssvvaallggttee  oogg  lleeddeerree  iinnnn  ii  ggrruuppppeenn..  DDeett  aannbbeeffaalleess  aatt  kkoommmmuunneeddiirreekkttøørr  ii  

ssaammaarrbbeeiidd  mmeedd  hhoovveedduuttvvaallsslleeddeerr  ffoorr  HHOOOOKK  oogg  øøvvrriiggee  mmeeddlleemmmmeerr  nneeddsseetttteerr  eenn  

uuttvvaallggtt  ggrruuppppee  ssoomm  ddeellttaarr  ppåå  ssaammlliinnggeennee  ii  pprrooggrraammmmeett..  

 

3. Kommunestyret støtter å følge oppvekstprogrammets intensjon vedrørende å 

forbedre og utvikle kompetanse om handlingsrom, roller og ansvar for barn og 

unges utdanning og oppvekst. 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal bidra til at folkevalgte, administrasjon og ulike 

aktører i kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet sammen utvikler kompetanse om 

handlingsrom, roller og ansvar for barn og unges utdanning og oppvekst.  

ABSOLUTT - Ansvar for Barnehage, Skole og Oppvekst: Læring – Utvikling – Trivsel 

og Tilhørighet. 

 

KS Trøndelag i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag inviterer alle kommunene og 

fylkeskommunen til deltakelse i programmet, som vil gjennomføres i tiden november 2020 til 

høsten 2022. Første samling blir 12. november, denne legges opp til både digitalt og fysisk 



oppmøte på Scandic Hell. Dette blir opp til hver kommune å avgjøre, samt situasjonen i 

forbindelse med Covid-19 på dette tidspunktet. 

Kompetansemål etter gjennomført program 

 Økt rolleforståelse for hva som ligger i de folkevalgtes ansvar og myndighet for å sikre 

barn og unge gode oppvekstvilkår og et helhetlig utdanningsløp. 

 Økt innsikt i hva som virker inn på barn og unges læring, utvikling, trivsel og 

tilhørighet. 

 Større handlingskapasitet gjennom styringsdokumenter som utvikles i prosess med 

medarbeidere, elever, foreldre og andre aktuelle aktører. 

 Økt forståelse for de ulike aktørers muligheter og roller i et helhetlig oppvekstmiljø. 

 

Målgruppe 

 Ordfører og andre folkevalgte som ønsker å øke kompetansen om utfordringer og 

muligheter når det gjelder politisk styring av oppvekstfeltet. 

 Kommunedirektør og andre toppledere som har ansvar og oppgaver knyttet til barn og 

unges oppvekst. 

 Representanter for barn og unge, f.eks fra Ungdomsrådet 

 Hovedtillitsvalgte 

 Linjeledere 

 

Både politisk og administrativ ledelse må være representert, i tillegg til en representant for 

barn og unge i kommunen. Skal deltakelsen i ABSOLUTT kunne føre til varige 

praksisforbedringer vil det være avgjørende med en solid lokal organisering av 

utviklingsarbeidet som skal foregå mellom fellessamlingene. 

Tilnærming 

FNs bærekraftmål danner utgangspunkt for ABSOLUTT Trøndelag. De 17 målene og de tre 

dimensjonene i FNs bærekraftmål, miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft, har relevans 

både for samfunnsplanleggingen generelt og for oppvekstfeltet. Det gjelder å tenke globalt og 

handle lokalt. Denne innretningen passer dessuten godt med innholdet i rammeplan for 

barnehage og nye læreplaner for grunnopplæringen.  



Barn og unges aktive deltakelse er en premiss for å lykkes lokalt i arbeidet med 

bærekraftmålene. Både av den grunn, og ut fra Barnekonvensjonens bestemmelser, blir barn 

og unges medvirkning i hele ABSOLUTT-programmet en forutsetning ved valg av deltakelse. 

Både på fellessamlinger og i det lokale arbeidet skal representanter for barn og unge prege 

innhold gjennom aktiv medvirkning. Et formål med dette er at øvrige deltakere bruker denne 

innsikten i lokalt utviklingsarbeid. Et helhetlig oppvekst- og 0-24-perspektiv på tvers av fag 

og sektorer legges til grunn. 

Lokalt utviklingsarbeid gir handlingsrom og praksisnærhet 

 

ABSOLUTT-programmet består av fellessamlinger og hjemmearbeid i egen kommune/ 

fylkeskommune. På samlingene vil det være faglige innlegg, presentasjoner av gode eksempler 

fra kommuner/fylkeskommuner i og utenfor fylket, arbeid på tvers av kommuner og arbeid i 

egen gruppe. På fellessamlingene vil det bli lagt opp til at kommunen kan velge mellom fysisk 

oppmøte eller å delta digitalt. 

Mellom samlingene må det etableres møteplasser i egen organisasjon for å følge opp innholdet 

fra fellessamlingene. Alle deltakerkommuner må utnevne en koordinator som blir bindeleddet 

mellom kommunen og arrangører mellom samlingene. Det vil gjennomføres egne 

koordinatorsamlinger med erfaringsdeling og veiledning mellom hver fellessamling. 

Vektleggingen av det lokale handlingsrommet som ligger i mellomarbeidet gjør det mulig for 

kommunen å velge tema ut fra sitt eget mulighets- og utfordringsbilde, og om ønskelig koble 

dette til allerede igangsatte utviklingsprosesser.  

Programmet er utviklet av KS. I Trøndelag er ABSOLUTT et resultat av tett dialog mellom 

KS, Fylkesmannen, representanter fra kommuner, leder i kommunedirektørutvalget og 

styreleder i KS Trøndelag. Programmet er i stor grad finansiert av KS OU-midler og 

Fylkesmannen ved skjønnsmidler. 

Fylkesstyret i KS Trøndelag støtter opp om programmet og oppfordrer kommunene til 

deltagelse der både politisk og administrativ ledelse, tillitsvalgte og representanter bra barn og 

unge deltar. 



Vurdering: 

01.09.20 mottok Frøya kommune invitasjon til deltakelse til utviklingsprogrammet 

ABSOLUTT. Det ble orientert om invitasjonen, og om utviklingsprogrammet i HOOK sitt 

møte 08.09.20. Påmeldingsfrist til deltakelse er 01.10.20. Det ble fra HOOK ønsket en egen 

politisk sak på deltakelse, og på grunn av kort frist for påmelding, og neste 

hovedutsvalgsmøte ikke er før 20.10.20 ble det besluttet å sende saken direkte til 

kommunestyret.  

 

Det er tidligere orientert gjennom Øya prosjektet og 0-24 samarbeidet at kommunedirektøren 

ønsker dette inn som et delprosjekt i «Øya». ABSOLUTT er lagt inn som siste finger i ØYA 

prosjektet.  

 

 

 

Kommunedirektøren vurderer at en deltakelse i dette programmet vil styrke vårt 

kuunnnnsskkaappssggrruunnnnllaagg  oogg  kkvvaalliitteett ffoorr  hhvvoorrddaann  ffoollkkeevvaallggttee  oogg  aaddmmiinniissttaarrjjoonn  ii  ssmmaarrbbeeiidd  sskkaall  kkuunnnnee  

uuttøøvvee  ssiitttt  aannssvvaarr  ffoorr  bbaarrnneehhaaggee  oogg  sskkoollee  ppåå  eenn  ggoodd  mmååttee..  PPrrooggrraammmmeett  vviill  ggii  vveeiilleeddnniinngg  oogg  

ssttøøttttee  ppåå  hhvvoorr  eerr  vvii  oogg  hhvviillkkee  eennddrriinnggssbbeehhoovv  sseerr  vvii..  DDeettttee  vviill  ggii  oossss  ggrruunnnnllaagg  ffoorr  åå  ddeeffiinneerree  

vvåårree  ffrraammttiiddssbbiillddeerr  ffoorr  bbaarrnn  oogg  uunnggee  ii  FFrrøøyyaa  kkoommmmuunneess  llæærriinngg,,  uuttvviikklliinngg,,  ttrriivvsseell  oogg  

ttiillhhøørriigghheett..  HHvvoorr  vviill  vvii  oogg  eerr  vvii  ppåå  rreetttt  vveeii??  PPrrooggrraammmmeett  vviill  ooggssåå  ggii  kkoommmmuunneenn  ssttøøttttee  ppåå  

hhvvoorrddaann  kkoommmmeerr  vvii  ddiitt  vvii  vviill??  HHvvoorrddaann  ppllaannlleeggggee  oogg  iimmpplleemmeenntteerree  ffoorr  vvaarriiggee  ffoorrbbeeddrriinnggeerr..    

  

EEnn  ddeellttaakkeellssee  ii  AABBSSOOLLUUTTTT  vviill  hhjjeellppee  FFrrøøyyaa  kkoommmmuunnee  ttiill  åå  uuttvviikkllee  ttjjeenneesstteerr  ffoorr  ffrraammttiiddaa..    



FFoorr  åå  ssiikkrree  aatt  eenn  ddeellttaakkeellssee  ii  ddeettttee  uuttvviikklliinnggssaarrbbeeiiddeett  sskkaappeerr  vvaarriigg  vveerrddiioogg  ffoorrbbeeddrriinngg  ffoorr  

FFrrøøyyaa  kkoommmmuunnee  kkrreevveess  ddeett  aatt  aarrbbeeiiddeett  ffoorraannkkrreess  bbååddee  ppoolliittiisskk  oogg  aaddmmiinniissttrraattiivvtt..    

PPrrooggrraammmmeett  rreetttteerr  sseegg  bbååddee  mmoott  ffoollkkeevvaallggttee  oogg  aaddmmiinniissttrraattiivvee  lleeddeerree,,  oogg  ddeett  eerr  eenn  

ffoorruuttsseettnniinngg  aatt  bbeeggggee  ggrruuppppeerr  ddeellttaarr..  KKoommuunneeddrriieekkttøørreenn  aannbbeeffaalleerr  aatt  ddeett  nneeddsseetttteess  eenn  ggrruuppppee  

aavv  ffoollkkeevvaallggttee  oogg  aaddmmiinniissttrraassjjoonn  ssoomm  hhaarr  aannssvvaarr  oogg  ooppppggaavveerr  kknnyytttteett  ttiill  bbaarrnn  oogg  uunnggeess  

ooppppvveekksstt  ssoomm  ddeellttaakkeerree  ii  AABBSSOOLLUUTTTT..  II  ttiilllleegggg  aannbbeeffaalleess  ddeett  rreepprreesseennttaanntteerr  ffoorr  bbaarrnn  oogg  

uunnggee,,  ff..eekkss  ffrraa  UUnnggddoommssrrååddeett,,  hhoovveeddttiilllliittssvvaallggttee  oogg  lleeddeerree  iinnnn  ii  ggrruuppppeenn..  DDeett  aannbbeeffaalleess  aatt  

kkoommmmuunneeddiirreekkttøørr  ii  ssaammaarrbbeeiidd  mmeedd  hhoovveedduuttvvaallsslleeddeerr  ffoorr  HHOOOOKK  oogg  øøvvrriiggee  mmeeddlleemmmmeerr  

nneeddsseetttteerr  eenn  uuttvvaallggtt  ggrruuppppee  ssoomm  ddeellttaarr  ppåå  ssaammlliinnggeennee  ii  pprrooggrraammmmeett..  

 

 

 

 

 



 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Anders Hekland Arkiv: L14  

Arkivsaksnr.: 20/1127    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

HØRING - FORSLAG TIL REVIDERTE STATLIGE PLANRETNINGSLINJER 

FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONEN LANGS SJØEN  

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune har mottatt og gått gjennom forslaget til reviderte statlige planretningslinjer 

for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. I dokumentet ble det stilt tre spørsmål, 

som Frøya kommune svarer som følgende: 

 

1. Av saksfremlegget fremgår det at Frøya har betydelige arealreserver i strandsonen, og 

det er derfor ønskelig at kategoriseringen justeres fra sone 2 til sone 3, for å gi et 

riktigere bilde av situasjonen på Frøya. 

 

2. Endringene i de reviderte planretningslinjene fremstår som klargjørende, men 

presiseringer av soneforskjellene i henholdsvis sone 2 og sone 3 kunne vært tydeligere. 

 

3. Såfremt det ligger et godt kunnskapsgrunnlag i bunn, samt oppdaterte planer og 

planverk, så kan de foreslåtte retningslinjene øke den lokale handlefriheten uten at det 

vil gå ut over natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

Det anbefales derfor at planretningslinjene følges opp av et fornyet arbeide med å 

kartlegge verdiene i strandsonen. 

 

Videre ønsker Frøya kommune å komme med følgende innspill til utkastet til reviderte statlige 

planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen. 

 

- Frøya kommune mener at det ikke bør åpnes for at sentrumsnære kaiområder enklere 

skal kunne omdisponeres til bolig- eller fritidsformål, men heller sikres for potensiell 

integrering i fremtidens nærings- og logistikksystemer. 

 

Frøya kommune ingen ytterligere merknader til høringen. 

 

Vedlegg:  

 

1. Høring – Forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 

strandsonen 

2. Utkast til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 

strandsonen 

3. Oversiktskart sone 2 

4. Oversiktskart sone 3 



5. Oversiktskart kommuner med interndeling av sone 2 og 3 

 

Saksopplysninger: 

Frøya kommune har mottatt et høringsdokument om forslag til revidering av statlige 

planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen. 

Retningslinjene som ligger vedlagt er en forenkling av den forrige retningslinjen, som ble 

fastsatt ved kongelig resolusjon den 25. mars 2011. Endringene skal følge opp Granavolden-

plattformens punkt om å revidere de statlige planretningslinjene for strandsonen med sikte på 

mer differensiert forvaltning i spredt bebygde strøk. 

Med følgebrevet så stilles det tre spørsmål som departementet ønsker svar på fra de 

forespurte kommunene. Spørsmålene står listet opp i sin helhet under: 

 

1. Departementet ber kommunene om å vurdere sin egen soneplassering i denne 

høringen, og eventuelt argumentere for hvorfor kommunen bør tilhøre en annen sone 

enn i dag. 

 

2. Departementet ber høringsinstansene vurdere om endringene i reviderte statlige 

planretningslinjer for strandsonen er klargjørende og vil øke forståelsen av 

differensieringen i retningslinjene mellom pressområder og spredt bebygde strøk. 

 

3. Departementet ber høringsinstansene vurdere om endringene øker lokal handlefrihet 

samtidig som man ivaretar natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 

allmenne interesser. 

 

Videre så vektlegges det at den viktigste differensieringen skjer gjennom det handlingsrommet 

som ligger i kommunal planlegging. Differensieringen i kommunale planer vil være mer 

konkret og lokalt tilpasset enn den kommunevise soneinndelingen i retningslinjene. 

Totalt sett er de nye retningslinjene kortere og mer oversiktelige enn de foregående, men 

beholder flere aspekter fra de opprinnelige. Distriktsprofilen skal også åpne mer for områder i 

sone 3, samt utkantområder i sone 2. Samtidig vil revideringen ikke føre til noen endringer i 

pressområder i sone 2, samt sone 1 (Oslofjorden). 

 

Kommunedirektørens vurdering:  

 

Frøya er en øykommune, og dermed svært omfattet av strandsonebestemmelsene. Mange hus 

og boliger ligger innenfor 100m beltet mot sjø, spesielt i området Flatval – Nesset, samt ute i 

Øyrekka. Høringen om revideringen er derfor av stor interesse både for administrasjon, 

befolkningen og det politiske miljøet i kommunen. 

Departementet har bedt kommunene om å vurdere sin egen soneplassering opp mot forslaget i 

de nye retningslinjene. 

 

Øyregionen Hitra og Frøya står for over halvparten av den totale havbrukseksporten i 

Trøndelag, og begge kommunene har over 70 % tilgjengelig strandsoneareal. Likevel så 

befinner andre sammenlignbare kommuner som Nærøysund, Åfjord, Flatanger, nye Heim 

kommune og deler av andre kommuner (bla. tidligere Snillfjord, Agdenes, Leksvik og 



Verran) seg i sone 3 grupperingen. Hitra og Frøya er klassifisert som sone 2 sammen med bla. 

Trondheim, Bergen, Kristiansund, Ålesund, Haugesund, Steinkjer, Verdal og Orkdal. 

 

I retningslinjene punkt 9 Retningslinjer for andre områder der presset på arealene er stort, så 

beskrives sone 2 som følgende: «Kysten i Agder og deler av kysten i Rogaland, Vestland, 

Møre og Romsdal og Trøndelag, anses som områder der presset på arealene er stort. Presset 

er ikke nødvendigvis stort i hele kommunen, men knytter seg til enkelte attraktive områder 

langs kysten. 

 

At Frøya og Hitra skal sammenlignes med kommuner som enten er bykommuner eller 

kommuner med totalt sett lite strandsoneareal ansees som en uriktig fremstilling av 

realitetene. Dette vil i tillegg gå på bekostning av kommunens posisjon som en 

konkurransedyktig kommune for havbruksnæringen, ettersom tiltak kan gjennomføres enklere 

i sone 3 kommuner fremfor sone 2. I et så aggressivt næringssegment som havbruksnæringen, 

vil slike problemer kunne få store konsekvenser for vertskommunene, ettersom aktørene vil 

flytte seg til andre kommuner hvor det er lettere å tilrettelegge for den fortsatte veksten i 

næringen. 

 

I følge tall fra SSBi så har Frøya kommune 23 265 m2 av 31 293 m2 (74,3 %) strandsoneareal 

klassifisert som tilgjengelig. Av totalt 31 293 m2 strandsoneareal har 19 078 m2 en 

hellingsgrad på mellom 0 og 10 grader, derav 13 559 m2 tilgjengelig. Til sammenligning har 

Trondheim 7 051m2 og Steinkjer 13 655 m2 strandsoneareal totalt. 

 

Med tilgjengelig areal menes da areal som er mer enn 50 meter fra bygninger større enn 15 

kvm, ikke dyrkamark, beslaglagt av vei eller jernbane, men omfatter ikke naust, rorbuer 

restauranter eller lignende. Arealet som er inkludert i SSB sine tall hentes fra fastlandsareal 

samt øyer med fastlandsforbindelse (bru eller ferge). 

 

Frøya kommune ønsker å få oppdatert sin status fra en sone 2 kommune til en sone 3 

kommune. Befolkningen på Frøya har i lange tider bosatt seg kystnært, og innlandsområdene 

er for det meste urørt landskap. Kategoriseringen som en sone 2 kommune gjør at det ofte er 

vanskelig å videreutvikle grendene og allerede bebodde områder, eller å finne plass til videre 

utvikling av næringsparken i kommunen grunnet kommunens kystnære karakter. 

 

I tillegg rullerte kommunen arealdelen av kommuneplanen, med endelig vedtak i 2019, hvorpå 

byggegrenser mot sjø ble fysisk implementert i kart. Ved å konsentrere utbygging etter 

kommuneplanens arealdel, og prøve å unngå utbygging i områder som ikke er avsatt til dette, 

så kan Frøya kommune bevare flere av de naturgitte verdiene som kommunen nyter godt av 

for fremtidige generasjoner. Dette fordrer at eventuelle utbygginger følger de vedtatte planer, 

og at bruken av dispensasjoner utenfor dette reduseres fra dagens nivåer. 

 

Dette vil falle inn under punkt 4 av utkastet til retningslinjene, hvor det står følgende: «Disse 

retningslinjene ikke tar fullt hensyn til lokale forskjeller innad i den enkelte kommune. Det er 

derfor lagt opp til at ytterligere differensiering kan gjøres i kommuneplanens arealdel». Med 

tanke på det store totale strandsonearealet i kommunen, samt nylig revidert plan, så ansees 

det at en sone 3 kategorisering av Frøya kommune vil være riktigere enn den eksisterende 

kategoriseringen. 

                                                
i Tabell 08917, 08.09.2020 



 

Det bes dermed om å få oppdatert sonestatus fra sone 2 til sone 3 i det nye utkastet til 

planretningslinjer. 

 

Departementet ber kommunen vurdere om endringene i reviderte statlige planretningslinjer for 

strandsonen er klargjørende, og om de vil øke forståelsen av differensieringen mellom 

pressområder og spredt bebygde strøk. 

 

I kapittel 3 av de reviderte retningslinjene står det beskrevet følgende retningslinjer: 

 

Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen gjelder også for eldre planer uten 

fastsatt byggegrense. Dersom kommunen har åpnet for utbygging og fastsatt 

byggegrense i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, gjelder ikke lovens 

byggeforbud. 

 

I kapittel 6, punkt 5, så beskrives mulighetene for å endre dette som følgende: 

 

Byggeforbudet i 100-metersbeltet gjelder til annen byggegrense er fastsatt i 

kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. En eventuell byggegrense bør 

fastsettes helhetlig i kommuneplanen gjennom kartlegging av de konkrete 

strandsoneverdiene naturmangfold, friluftsliv, landskap, kulturminner og andre 

allmenne interesser, og vises i plankartet. 

 

Ved forrige rullering av kommuneplanens arealdel ble en slik grense ført inn i plankartet. 

Denne løsningen ryddet opp i mange uheldige og unødvendige dispensasjonsbehandlinger hos 

kommunens planavdeling. 

 

Frøya kommune ønsker likevel å kommentere at forskjellene mellom sone 2 og sone 3 kunne 

vært gjort tydeligere i de nye retningslinjene, og spesielt sone 3 kunne vært spesifisert klarere 

enn i det utkastet som fulgte med høringsbrevet. Forskjellene mellom de to sonene spesifiseres 

kun gjennom en enkelt setning, en setning som kan føre til at like kommuner kan bli 

forskjellsbehandlet. Her kunne tydeligere spesifiseringer gjort vurderingene enklere å gjøre for 

hver kommune. 

 

Departementet har til slutt bedt høringsinstansene om å vurdere om endringene øker lokal 

handlefrihet samtidig som man ivaretar allmenne interesser. 

 

De nye retningslinjene gir potensialet for økt lokal handlefrihet i strandsonespørsmål, men 

adresserer ikke hovedproblemet i slike saker. 

 

Mange kommuner med lang kystlinje sliter med dårlige eller mangelfulle kunnskapsgrunnlag. 

Veldig ofte så blir det til at beslutninger må gjøres på et grunnlag som i mange tilfeller er 

svært tynt, og hvor et bedre kunnskapsgrunnlag hadde gitt en bedre og riktigere prosess. 

 

Med et godt kunnskapsgrunnlag er det lettere å fatte riktige vedtak, og det blir enklere å 

forvalte de viktigste områdene fra et naturmangfolds- og frilufts perspektiv. 

 



Frøya kommune ønsker derfor å formidle et ønske om at de reviderte retningslinjene følges 

opp av et fornyet arbeide med å kartlegge det som finnes i strandsonen, for å sikre gode 

kunnskapsgrunnlag for videre forvaltning av kystkommunene. 

 

Til slutt har Frøya kommune en ekstra merknad til punkt 6.4, Planlegging i byer og 

tettsteder. 

 

I dette punktet står det at det «i tidligere havne- og næringsområder skal det være en mindre 

restriktiv holdning til omdisponering til bolig- eller fritidsbebyggelse». Sjøveien har i mange 

år vært den viktigste veien for transport av varer og personer mellom befolkningssentre, selv 

om mer og mer gods har blitt overført til veitransport. Det jobbes aktivt for å revitalisere 

sjøveien som et konkurransedyktig og klimapositivt transportmodi. 

 

En omdisponering av sentrumsnære havnefasiliteter vil redusere gevinsten slik transport kan 

gi, ettersom desentraliserte havner må sende varene via lastebil inn til sentrum. Med 

sentrumsnære kaier, så kan potensielt mindre «feeder fartøy» legge til og losse varer direkte i 

bykjernene. Dette vil kunne redusere tungtransporten på veiene, og samtidig bidra til mindre 

utslipp etter hvert som hydrogendrevne og elektriske fartøy utvikles og settes i drift. 

 

I tillegg vil sentrumsnære kaier gi muligheter for forbedret og utvidet hurtigbåttilbud mellom 

kommunesentre og byer. I enkelte tilfeller kan et slikt tilbud redusere den totale reisetiden 

betydelig fra dagens kronglete veier, og vil kunne tilrettelegge for økt bruk av 

kollektivtransport. 

 

Med bakgrunn i de ovennevnte vurderinger anbefaler kommunedirektøren at de 

foreslåtte merknadene vedtas sendt inn til departementet. 
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Høring - forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen 

Vedlagt følger forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs sjøen. Fristen for å gi uttalelse til forslaget er  

1. oktober 2020.   

Eksisterende statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 

sjøen ble fastsatt ved kongelig resolusjon 25. mars 2011. Retningslinjene legger opp til at det 

skal gjøres en evaluering, og mulig revisjon, etter at de har virket over en periode, jf. punkt 9. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjennomført en evaluering av 

retningslinjene, som viser at det er behov for justeringer. Endringene følger opp 

Granavolden-plattformens punkt om å revidere statlige planretningslinjer for strandsonen 

med sikte på mer differensiert forvaltning i spredt bebygde strøk, slik at det blir større lokal 

handlefrihet samtidig som man ivaretar rekreasjonsmuligheter og vern av kulturlandskap. 

Forslaget til retningslinjer er utformet som statlige planretningslinjer etter plan- og 

bygningsloven § 6-2. Retningslinjene skal fastsettes av Kongen.   

Forslaget er forkortet og forenklet i forhold til gjeldende retningslinjer. Etter en grundig 

evaluering er det ikke funnet faglig grunnlag for å endre på ordningen med inndeling i tre 

soner. Sammenslåtte kommuner kan dermed måtte forholde seg til ulik soneinndeling internt 

i kommunen.  

Uavhengig av kommunesammenslåing, kan det for mange kommuner være store ulikheter i 

strandsonen innenfor kommunens grenser. De reviderte retningslinjene vektlegger derfor 

enda sterkere at den viktigste differensieringen skjer gjennom det handlingsrommet som 
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ligger i kommunal planlegging. Differensieringen i kommunale planer vil være mer konkret og 

lokalt tilpasset enn den kommunevise soneinndelingen i retningslinjene.  

Distriktsprofilen er styrket i de reviderte retningslinjene. Distriktskommunene gis store 

muligheter til å legge til rette for næringsutvikling og bosetting langs kysten. Det er 

tydeliggjort at behovet for arbeidsplasser, f.eks. satsing på reiseliv og turisme, skal tillegges 

vekt ved vurderingen av planer. Innenfor distriktskommunene er det også flere byer og 

tettsteder der det er viktig å bevare strandsonen til rekreasjon, samtidig som behovet for 

fortetting og byutvikling tillegges vekt. Hensikten med endringene skal i sum være å gi noe 

mer frihet i sone 3 og utkantområder i sone 2, mens de ikke skal medføre endringer i praksis 

i sone 1 eller pressområder i sone 2.  

Også i kommuner med noe større utbyggingspress, i hovedsak byområder med omland, vil 

utbyggingspresset og tilgangen til strandsonen variere innenfor kommunen. 

Utbyggingspresset kan være i form av byutvikling, bolig- og næringsutbygging eller 

fritidsbebyggelse. Det siste kan gjelde kommuner som ligger lenger fra byområdene, men 

som er attraktive fritidshusområder. Flere av disse områdene er også attraktive 

rekreasjonsområder for allmennheten. Retningslinjene beskriver hvordan kommunene kan 

differensiere sine planer for strandsonen i disse områdene. 

• Departementet ber kommunene om å vurdere sin egen soneplassering i denne 

høringen, og eventuelt argumentere for hvorfor kommunen bør tilhøre en annen sone 

enn i dag.  

Kriteriene for de geografiske sonene er hentet fra hensynene i plan- og bygningsloven § 1-8, 

om 100-metersbeltet mot sjø. En nærmere redegjørelse for kriteriene finnes i eksisterende 

retningslinjer kapittel 4. Vi ber om at kommunene vurderer soneplasseringen opp mot disse 

kriteriene. Kommunene i Oslofjordregionen har over lengre tid hatt et stort utbyggingspress, 

og de fleste kommunene har en god planavklaring gjennom kommuneplaner og 

reguleringsplaner. Også her vil det være enkelte forskjeller mellom kommunene, og ny 

utbygging skal i hovedsak være avklart i kommuneplan og reguleringsplan. Retningslinjene 

er forenklet ved at Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i 

Oslofjordregionen er fjernet som eget punkt. Disse erstattes av retningslinjer til sone 1 i 

forslaget. 

Høringsfristen settes til 1. oktober 2020. Uttalelser kan sendes inn ved å bruke skjemaet for 

høringssvar på www.regjeringen.no/id2704873. Ved tekniske problemer kan innspill med 

referanse 19/2670 sendes pr. e-post til postmottak@kmd.dep.no. Høringsuttalelsene er 

offentlige etter offentlighetsloven, og blir publisert på nettsidene til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet under høringsuttalelser. Soneinndelingen er vist i digitalt kart; 

https://planlegging.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7ceb7e43fff74b20a6

40d98c33a4f93e 
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• Departementet ber høringsinstansene vurdere om endringene i reviderte statlige 

planretningslinjer for strandsonen er klargjørende og vil øke forståelsen av  

differensieringen i retningslinjene mellom pressområder og spredt bebygde strøk.  

• Departementet ber høringsinstansene vurdere om endringene øker lokal handlefrihet 

samtidig som man ivaretar natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 

allmenne interesser. 

Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater 

eller tilsluttede virksomheter. Liste over høringsinstanser er vedlagt. Høringsbrevet sendes 

alle landets kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn, selv om de direkte bare angår 

kystkommunene og kystfylkene. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er 

oppført på listen over høringsinstanser. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jarle Jensen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Bjørn Casper Horgen 

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Vedlegg:   

 

Utkast til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 

sjøen  

Kart over dagens soneinndeling 

Liste over høringsinstanser 
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Adresseliste 

 

Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Alstahaug kommune Postboks 1006 8805 SANDNESSJØEN 

Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Alver kommune Kvernhusmyrane 

20 

5914 ISDALSTØ 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Arbeids- og 

sosialdepartementet 

   

Aremark kommune Rådhuset, 

Aremarksveien 

2276 

1798 AREMARK 

Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Arkitektbedriftene i Norge    

Asker kommune Postboks 353 1372 ASKER 

Askvoll kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL 

Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ 

Aukra kommune Nyjordvegen 12 6480 AUKRA 

Aure kommune Postboks 33 6689 AURE 

Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND 

Aurskog-Høland kommune Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Austevoll kommune Storebørportalen 5392 STOREBØ 

Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Averøy kommune Postboks 152 

Bruhagen 

6538 AVERØY 

Avinor AS    

Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 

Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 

Bane Nor    

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 

Barne- og 

likestillingsdepartementet 

   

Barneombudet    

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Berlevåg kommune Rådhusgata 2 9980 BERLEVÅG 

Bindal kommune Rådhuset 7980 TERRÅK 

Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 

Bjørnafjorden kommune Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 



 

 

Side 5 
 

 

Bokn kommune Boknatunvegen 37 5561 BOKN 

Boligprodusentenes 

forening 

   

Bremanger kommune Postboks 104 6721 SVELGEN 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Brønnøysundregistrene    

Byggenæringens 

landsforening 

   

Bygland kommune Sentrum 18 4745 BYGLAND 

Bykle kommune Rådhuset 4754 BYKLE 

Bærum kommune Rådhuset 1304 SANDVIKA 

Bø kommune Rådhuset, 

Veaveien 50 

8475 STRAUMSJØEN 

Bømlo kommune Kommunehuset 5430 BREMNES 

Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD 

Datatilsynet    

Deatnu - Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 

Den Norske 

Advokatforening 

   

Den Norske Turistforening    

Det Kgl. selskap for 

Norges Vel 

   

Direktoratet for 

byggkvalitet 

   

Direktoratet for forvaltning 

og IKT 

   

Direktoratet for 

mineralforvaltning med 

Bergmesteren for Svalbard 

   

Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

   

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 

Drangedal kommune Kommunehuset 3750 DRANGEDAL 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA 

Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 

Eidskog kommune Postboks 94 2231 SKOTTERUD 

Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 

Eiendom Norge    

Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 

Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 
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Enebakk kommune Prestegårdsveien 

4 

1912 ENEBAKK 

Engerdal kommune Engerdalsveien 

1794 

2440 ENGERDAL 

Etne kommune Sjoarvegen 2 5590 ETNE 

Etnedal kommune Kommunehuset 2890 ETNEDAL 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Evje og Hornnes 

kommune 

Kasernevegen 19 4735 EVJE 

Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 

Fauske - Fuossko 

kommune 

Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 FEDJE 

Finans Norge    

Finansdepartementet    

Finanstilsynet    

Finnmarkseiendommen    

Fiskeri- og 

Havbruksnæringens 

Landsforening 

   

Fiskeridirektoratet    

Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 

Fjaler kommune Dalstunet 20 6963 DALE I 

SUNNFJORD 

Fjord kommune Postboks 144 6211 VALLDAL 

Flakstad kommune Flakstadveien 371 8380 RAMBERG 

Flatanger kommune Miljøbygget 7770 FLATANGER 

Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 LAMPELAND 

Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ 

Folldal kommune Gruvvegen 7 2580 FOLLDAL 

Forbrukerrådet    

Forbundet Kysten    

Forsvarsbygg    

Forsvarsdepartementet    

Fortidsminneforeningen    

Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Fremtiden i våre hender    

Friluftslivets 

fellesorganisasjon 

   

Friluftsrådenes 

Landsforbund 

   

Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 
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Froland kommune Frolandsveien 995 4820 FROLAND 

Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Funksjonshemmede 

Fellesorganisasjon 

   

Fylkesmannen i Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal 

Postboks 2520 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Fylkesmannen i Oslo og 

Viken 

Postboks 325 1502 MOSS 

Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i Troms og 

Finnmark 

Statens hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i Vestfold 

og Telemark 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i Vestland Statens hus, 

Njøsavegen 2 

6863 LEIKANGER 

Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6 3870 FYRESDAL 

Færder kommune Postboks 250 

Borgheim 

3163 Nøtterøy 

Gáivuotna - Kåfjord - 

Kaivuono kommune 

Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 

GeoForum    

Geomatikkbedriftene    

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØYA 

Gjemnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2022 GJERDRUM 

Gjerstad kommune Gjerstadveien 

1335 

4980 GJERSTAD 

Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE 

Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 

Gratangen kommune Postboks 23 9471 GRATANGEN 

Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 
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Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 

Grue kommune Grue rådhus 2260 KIRKENÆR 

Gulen kommune Eivindvikvegen 

1119 

5966 EIVINDVIK 

Guovdageaidnu - 

Kautokeino kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Hamarøy kommune Kommunehuset 8294 HAMARØY 

Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID 

Harstad - Hárstták 

kommune 

Postmottak 9479 HARSTAD 

Hasvik kommune Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN 

Hattfjelldal kommune O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Haugesund kommune Postboks 2160 5504 HAUGESUND 

Heim kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 

Helse- og 

omsorgsdepartementet 

   

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 

2889 

3560 HEMSEDAL 

Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 

Herøy kommune Herøy Rådhus 8850 HERØY 

Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 

Hjartdal kommune Saulandsvegen 

414 

3692 SAULAND 

Hjelmeland kommune Vågen 4130 HJELMELAND 

Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 

Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 

Holmestrand kommune Pb 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen kommune Hovsletta 7380 ÅLEN 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

Husbanken    

Huseiernes Landsforbund    

Hustadvika kommune Tingplassen 1  6440 

Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 

Hyllestad kommune Hyllestad 

kommunehus 

6957 HYLLESTAD 

Hægebostad kommune Laurkrokveien 4 4595 TINGVATN 

Høgskolen i Bergen    
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Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER 

Høylandet kommune Vargeia 1 7977 HØYLANDET 

Hå kommune Rådhusgata 8 4360 VARHAUG 

Ibestad kommune Rådhuset, 

Kopparvika 7 

9450 HAMNVIK 

IKT-Norge    

Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 

Indre Fosen kommune Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Indre Østfold kommune Postboks 3 1802 ASKIM 

Innlandet fylkeskommune Postboks 4404 

Bedriftssenteret 

2325 HAMAR 

Iveland kommune Frikstadveien 20 4724 IVELAND 

Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 

Justis- og 

beredskapsdepartementet 

   

Kárášjohka - Karasjok 

kommune 

Postboks 84 9735 KARASJOK 

Karlsøy kommune Rådhuset 9130 HANSNES 

Karmøy kommune Rådhuset, 

Postboks 167 

4291 KOPERVIK 

Kinn kommune Postboks 294 6701 MÅLØY 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 

Klima- og 

miljødepartementet 

   

Kommunenes 

Sentralforbund 

   

Kongelig Norsk Båtforbund    

Kongsberg kommune Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger kommune Postmottak 2226 KONGSVINGER 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Kristiansand kommune Postboks 4 4685 NODELAND 

Kristiansund kommune Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N 

Krødsherad kommune Kommunehuset 3536 NORESUND 

KS Kommunesektorens 

organisasjon 

   

Kulturdepartementet    

Kunnskapsdepartementet    

Kvam herad Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND 

Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL 

Kvinnherad kommune Rådhuset 5470 ROSENDAL 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 

Kvitsøy kommune Kommunehusveien 

6 

4180 KVITSØY 
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Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 

Kvænangen kommune Burfjord 9161 BURFJORD 

Kystverket    

Landbruks- og 

matdepartementet 

   

Landbruksdirektoratet    

Landsorganisasjonen i 

Norge 

   

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD 

Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD 

Leka kommune Lekatun 7994 LEKA 

Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 

Lillehammer kommune Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND 

Lillestrøm kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Lindesnes kommune Nordre Heddeland 

26 

4534 MARNARDAL 

Loabák - Lavangen 

kommune 

Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 

Lom kommune Sognefjellsveien 6 2686 LOM 

Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD 

Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI 

Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 

Lurøy kommune Onøyveien 14 8766 LURØY 

Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 

Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 

Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 

Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 

Lørenskog kommune Postboks 304 1471 LØRENSKOG 

Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN 

Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 

Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 

Masfjorden kommune Austfjordvegen 

2724 

5981 MASFJORDNES 

Melhus kommune Rådhuset 7224 MELHUS 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES 

Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER 

Midtre Gauldal kommune Rådhuset 7290 STØREN 
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Midt-Telemark kommune Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

Miljødirektoratet    

Modalen kommune Postboks 44 5732 MODALEN 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 

Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

Postboks 2500 6404 MOLDE 

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Namsos kommune Stavarvegen 2 7856 JØA 

Namsskogan kommune R. C. Hansens vei 

2 

7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad kommune Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Postboks 64 8512 NARVIK 

Natur- og ungdom    

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nesbyen kommune Rukkedalsvegen 

46 

3540 NESBYEN 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 

Nissedal kommune Kommunehuset, 

Treungvegen 398 

3855 TREUNGEN 

Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 

Nord-Aurdal kommune Postboks 143 2901 FAGERNES 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ 

Nord-Odal kommune Herredsveien 2 2120 SAGSTUA 

Nordre Follo kommune Postboks 3010 1402 SKI 

Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 

Nore og Uvdal kommune Sentrum 16 3630 RØDBERG 

Norges Bondelag    

Norges Bonde-og 

Småbrukarlag 

   

Norges bygg- og 

eiendomsforening 

   

Norges 

byggforskningsinstitutt 
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Norges 

eiendomsmeglerforbund 

   

Norges Fiskarlag    

Norges Handikapforbund    

Norges Huseierforbund    

Norges Hytteforbund    

Norges ingeniør og 

teknologiorganisasjon 

(NITO) 

   

Norges Kystfiskarlag    

Norges Naturvernforbund    

Norges Skogeierforbund    

Norges takseringsforbund    

Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

   

Norsk Bergindustri    

Norsk Bobil og Caravan 

Club 

   

Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag 

   

Norsk Byggtjeneste AS    

Norsk Eiendom    

Norsk Friluftsliv    

Norsk huseierforening    

Norsk institutt for by- og 

regionforskning 

   

Norsk kommunalteknisk 

forening 

   

Norske Arkitekters 

Landsforbund 

   

Norske Boligbyggelags 

Landsforbund 

   

Norske Reindriftssamers 

Landsforbund 

   

Norske Samers 

Riksforbund 

   

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 

Nye veier AS    

Nærings- og 

fiskeridepartementet 

   

Næringslivets 

hovedorganisasjon 
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Nærøysund kommune Postboks 133, 

Sentrum 

7901 RØRVIK 

Olje- og 

energidepartementet 

   

Oljedirektoratet    

Oppdal kommune Inge Krokanns vei 

2 

7340 OPPDAL 

Opplysningsvesenets fond    

Orkland kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I 

ØSTERDALEN 

Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Osterøy kommune Geitaryggen 8 5282 LONEVÅG 

Overhalla kommune Svalivn. 2 7863 OVERHALLA 

Porsanger - Porsáŋgu - 

Porsanki kommune 

Rådhuset, 

Postboks 400 

9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Raarvihke - Røyrvik 

kommune 

Kommunehuset 7898 LIMINGEN 

Rakkestad kommune Postboks 264 1891 RAKKESTAD 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 

Randaberg kommune Postboks 40 4096 RANDABERG 

Rauma kommune Vollan 8 A 6300 ÅNDALSNES 

Regelrådet    

Regjeringsadvokaten    

Reindriftsforvaltningen    

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU 

Riksadvokaten    

Riksantikvaren    

Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 

Ringebu kommune Hanstadgata 4 2630 RINGEBU 

Ringerike kommune Pb 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL 

Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 

Sentrum 

4001 STAVANGER 

Rollag kommune Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Rødøy kommune Rødøy rådhus 8185 VÅGAHOLMEN 

Røros kommune Bergmannsgata 23 7374 RØROS 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 
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Råde kommune Skråtorpveien 2 A 1640 RÅDE 

Rådgivende ingeniørers 

forening 

   

Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Samarbeidsrådet for 

biologisk mangfold 

(SABIMA) 

   

Samenes Folkeforbund    

Sametinget    

Samferdselsdepartementet    

Samnanger kommune Tyssevegen 217 5650 TYSSE 

Sande kommune Rønnebergplassen 

17 

6084 LARSNES 

Sandefjord kommune Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Postboks 583 4302 SANDNES 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 

Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA 

Sel kommune Botten Hansens gt 

9 

2670 OTTA 

Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 

Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 

Senja kommune Pb. 602 9306 FINNSNES 

Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 

Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 

Sirdal kommune Tonstadvegen 28, 

Rådhuset 

4440 TONSTAD 

Sivilombudsmannen    

Sjømat Norge    

Skattedirektoratet    

Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 

Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN 

Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 

Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Smøla kommune Postboks 34 6571 SMØLA 

Snåase - Snåsa kommune Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 

Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL 

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE 

Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 

Solund kommune Hardbakke 26 6924 HARDBAKKE 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Stad kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 
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Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Statens kartverk    

Statens råd for 

funksjonshemmede 

   

Statens vegvesen 

Vegdirektoratet 

   

Statistisk sentralbyrå    

Statkraft SF    

Statnett SF    

Statsbygg    

Statskog SF    

Statskraft SF    

Statsministerens kontor    

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 

Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 

Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL 

Stord kommune Postboks 304 5402 STORD 

Stor-Elvdal kommune Postboks 85 2481 KOPPANG 

Storfjord - Omasvuotna - 

Omasvuono kommune 

Oldersletta 1 9046 OTEREN 

Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND 

Stranda kommune Øyna 13 6200 STRANDA 

Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN 

Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 

Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 SAND 

Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 

Sunnfjord kommune Postboks 338 6802 FØRDE 

Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 

Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO 

Sykkylven kommune Kyrkjevegen 62 6230 SYKKYLVEN 

Sømna kommune Kystveien 84 A 8920 SØMNA 

Søndre Land kommune Hovsbakken 1 2860 HOV 

Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Sørreisa kommune Storveien 20 9310 SØRREISA 

Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES 

Tekna    

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 

Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 
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Tjeldsund kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 

Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 

Tolga kommune Brugata 38 2540 TOLGA 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 

Trondheim kommune Postboks 2300 

Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER 

Tvedestrand kommune Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune Tydalsvegen 125 7590 TYDAL 

Tynset kommune Torvgata 1 2500 TYNSET 

Tysnes kommune Uggdalsvegen 301 5685 UGGDAL 

Tysvær kommune Postboks 94 5575 AKSDAL 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 

Ullensaker kommune Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Ullensvang kommune Opheimsgata 31 5750 ODDA 

Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 

Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 ULVIK 

Unjárga - Nesseby 

kommune 

Rådhuset 9840 VARANGERBOTN 

Utenriksdepartementet    

Utsira kommune Postboks 63 5547 UTSIRA 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 

Vaksdal kommune Konsul Jebsens 

gate 16 

5722 DALEKVAM 

Valle kommune Postboks 4 4747 VALLE 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKÅ 

Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 

Vegdirektoratet    

Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 VEGÅRSHEI 

Vellenes 

Fellesorganisasjon 

   

Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 

Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 

Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 

Vestfold og Telemark 

fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 



 

 

Side 17 
 

 

Vestland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN 

Vestnes kommune Rådhuset, Brugata 

10 

6390 VESTNES 

Vestre Slidre kommune Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Vestre Toten kommune Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 

Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN 

Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

Vindafjord kommune Rådhusplassen 1 5580 ØLEN 

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 

Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 

Voss herad Postboks 145 5701 VOSS 

Vy    

Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 

Vågan kommune Rådhuset 8305 SVOLVÆR 

Vågå kommune Edvard Storms veg 

2 

2680 VÅGÅ 

Våler kommune Vålgutua 251 2436 VÅLER I SOLØR 

Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 

Økokrim    

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 

Ørland kommune Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN 

Ørsta kommune Dalevegen 6 6153 ØRSTA 

Østre Toten kommune Postboks 24 2851 LENA 

Øvre Eiker kommune Postboks 76 3301 HOKKSUND 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

Øygarden kommune Ternholmvegen 2 5337 RONG 

Øystre Slidre kommune Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 

Åmli kommune Gata 5 4865 ÅMLI 

Åmot kommune Rådhuset, Torget 1 2450 RENA 

Årdal kommune Statsråd Evensens 

veg 4 

6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 
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1. Formål 
Formålet med disse retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet 

langs sjøen. Retningslinjene skal bidra til å ivareta natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap 

og andre allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. Strandsonen gir 

grunnlag for næring og bosetting langs kysten, og god arealplanlegging kan gi grunnlag for 

økt verdiskapning og flere lønnsomme arbeidsplasser. Kommunene må balansere disse 

interessene i planleggingen.  

 

Retningslinjene utdyper plan- og bygningsloven (pbl.) og gir statlige føringer for 

kommunenes og fylkeskommunenes planlegging og saksbehandling. 

 

Det skal gjennomføres en geografisk differensiering gjennom planleggingen. Praktiseringen 

av retningslinjene skal være strengest der utbyggingspresset er stort og verneverdiene er 

høyest.  

2. Virkeområde 
Retningslinjene gjelder i 100-metersbeltet langs sjøen, målt i horisontalplanet ved alminnelig 

høyvann, jf. pbl. § 1-8. 

 

Retningslinjene gjelder for landarealene, men planleggingen bør skje helhetlig slik at det blir 

god sammenheng mellom arealbruken på land og i sjøen og i områdene bak 100-

metersbeltet.  

 

Retningslinjene skal legges til grunn for planlegging og ved behandling av søknader om 

dispensasjon.  

3. Byggeforbudet i strandsonen 
Byggeforbudet i pbl. § 1-8 gjelder de tiltak som fremgår av pbl. § 1-6, med unntak av 

fasadeendringer. Dette innebærer at det i 100-metersbeltet langs sjøen ikke er tillatt å 

iverksette oppføring, riving, endring, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, 

konstruksjoner og anlegg, terrenginngrep eller opprettelse og endring av eiendom.  

 

Byggeforbudet gjelder også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid 

med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner.  

 

Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen gjelder også for eldre planer uten fastsatt 

byggegrense. Dersom kommunen har åpnet for utbygging og fastsatt byggegrense i 

kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, gjelder ikke lovens byggeforbud.  

 

I kommuneplanens arealdel kan kommunen gi bestemmelser som tillater visse tiltak i 100-

metersbeltet, jf. pbl. § 11-11 nr. 4. Dette gjelder nødvendige bygninger, mindre anlegg og 

opplag i 100-metersbeltet langs sjøen med sikte på landbruk, reindrift, fiske, fangst, 

akvakultur og ferdsel til sjøs, jf. pbl. § 11-7 nr. 5 og 6. 
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4. Geografisk differensiering 
Retningslinjene deler landet inn i tre soner med ulike føringer tilpasset utbyggingspress og 

behovet for vern av de hensyn som skal ivaretas i strandsonen.  

 

Retningslinjene viderefører soneinndelingen fra 2011, ettersom det ikke har skjedd 

vesentlige endringer i utbyggingspresset sammenlignet med situasjonen før 2011.  

 

Kommunene er fordelt på tre soner: 

 

• Kystkommunene i Oslofjordregionen (sone 1), punkt 9 nedenfor. 

• Andre områder der presset på arealene er stort (sone 2), punkt 10 nedenfor 

• Områder med mindre press på arealene (sone 3), punkt 11 nedenfor. 

 

Kommunesammenslåing og grensejusteringer medfører at nye kommuner kan få arealer 

som i dag ligger i flere soner. Arealene beholder opprinnelig soneinndeling.  

 

Disse retningslinjene tar ikke fullt ut hensyn til lokale forskjeller innad i den enkelte 

kommune. Det er derfor lagt opp til at ytterligere differensiering kan gjøres i 

kommuneplanens arealdel.  

 

I deler av strandsonen med lite utbyggingspress og mye tilgjengelig strandsone, kan det i 

større grad godkjennes ny utbygging enn i områder som har lite tilgjengelig areal og stort 

utbyggingspress. Tiltak i 100-metersbeltet må alltid vurderes mot hensynet til natur- og 

kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

5. Offentlige myndigheters oppgaver og ansvar 
Kommunene skal legge retningslinjene til grunn i planleggingen og ved behandlingen av 

byggesøknader og dispensasjonssøknader. Fylkeskommunene skal legge retningslinjene til 

grunn i den regionale planleggingen. Fylkesmennene og fylkeskommunene skal legge 

retningslinjene til grunn ved sin medvirkning i det kommunale planarbeidet og når de blir 

forelagt dispensasjonssøknader. Andre statlige fagmyndigheter skal legge retningslinjene til 

grunn i sin virksomhet.  

 

Statlige og regionale myndigheter kan fremme innsigelse1 dersom planforslag er i strid med 

nasjonale og vesentlige regionale interesser. Statlige og regionale myndigheter skal legge 

stor vekt på det lokale selvstyret i vurderingen av om det skal fremmes innsigelse. 

Regionale myndigheter bør utarbeide regionale planer for å sikre en helhetlig tilnærming til 

strandsonen på tvers av kommunegrenser.  

6. Generelle retningslinjer for planlegging i strandsonen 
Strandsonen gir grunnlag for næring og bosetting. Samtidig er det etter pbl. § 1-8 første ledd 

et krav om at det i 100-metersbeltet skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 

landskap og andre allmenne interesser. Strandsonen utgjør en viktig del av grønnstrukturen i 

 
1 Se hvilke fagmyndigheter som kan fremme innsigelser her: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-innsigelse-i-plansaker-etter-plan--og-
bygningsloven/id751295/#Vedlegg 
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kommunene og er leveområde for stedbundet plante- og dyreliv. Strandsonen er svært viktig 

for friluftsliv, rekreasjon og landskapsopplevelser. Den er rik på kulturminner og er viktig for 

steders særpreg og identitet. 

 

Kommunene skal aktivt avklare fremtidig arealbruk i strandsonen gjennom planlegging. Dette 

gjøres først og fremst i kommuneplanens samfunns- og arealdel. Kommunene skal legge 

retningslinjene til grunn i planarbeidet og vurdere strandsonen helhetlig og langsiktig. 

Arealbruken skal vurderes konkret mot de interesser som gjør seg gjeldende i ulike deler av 

strandsonen.   

 

Utbygging bør konsentreres til etablerte byggeområder. Arealer til bolig-, sentrums- og 

næringsutvikling bør prioriteres foran arealer til fritidsboliger. Ved lokalisering av 

næringsområder bør det vektlegges om næringer og næringsvirksomhet som bidrar til økt 

lokal verdiskaping trenger tilgang til sjøen.  

6.1. Natur- og kulturmiljø og landskap 

Planlegging i strandsonen skal ta hensyn til naturmangfold. Karakteristiske hovedtrekk i 

landskap bør opprettholdes. Verdifulle forekomster av naturtyper og arter må tas vare på. 

Det skal legges vekt på å bevare karakteristiske kulturlandskap, kulturminner, kulturmiljøer 

og enkeltstående eksempler på den særegne kystkulturen i området. 

 

Landskapet langs kysten er viktig som grunnlag for opplevelser og kilde til identitet og 

livskvalitet for innbyggerne. Ved planlegging må det tas hensyn til å bevare 

landskapskvaliteter og å tilpasse det bygde miljø til omgivelsene. Eventuelle nye tiltak må 

tilpasses og ta hensyn til landskap, kulturminner og naturmangfold. 

6.2. Friluftsliv 

Grunnlaget for allmenn rekreasjon i strandsonen skal trygges og utvikles videre. Mulighetene 

for allment friluftsliv, basert på båtferdsel, ferdsel til fots og på sykkel, strandopphold og 

bading, bør trygges og forbedres. Det bør legges stor vekt på å opprettholde og forbedre 

tilgjengeligheten til strandsonen fra landsiden og sjøsiden samt mulighetene for å ferdes og å 

oppholde seg langs sjøen. Disse hensynene skal vektlegges sterkt når kommunen vurderer 

å godkjenne videre utvikling av eksisterende bolig- og fritidseiendommer.  

6.3. Landbruk, reindrift, fiske, fangst, akvakultur og ferdsel til sjøs 

Kommunen skal vurdere behovet for å gi bestemmelser i kommuneplanens arealdel som 

tillater oppføring av nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag i 100-metersbeltet langs 

sjøen med sikte på landbruk, reindrift, fiske, fangst, akvakultur og ferdsel til sjøs, jf. pbl. § 11-

11 nr. 4.  

 

Slike bestemmelser må sikre at det kan foretas ombygging av eksisterende driftsbygninger 

og oppføring av erstatningsbygg på gårdstun i strandsonen, eller at de gjenoppføres etter 

brann eller ulykke. 

 

I kommuneplanens arealdel skal kommunen legge til rette for etablering og vedlikehold av 

nødvendige navigasjonsinnretninger, slik som fyrlykter, lanterner, overretter, staker med 

videre, som ivaretar sikkerhet og fremkommelighet for sjøtrafikken. 
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6.4. Planlegging i byer og tettsteder 

Byggeforbudet i pbl. § 1-8 gjelder også for byer og tettsteder. I byer og tettsteder skal 

behovet for fortetting, sentrums- og byutvikling tillegges vekt. I tidligere havne- og 

næringsområder skal det være en mindre restriktiv holdning til omdisponering til bolig- eller 

fritidsbebyggelse.  

 

Det må legges vekt på å sikre allmenn tilgjengelighet til sjøen, for eksempel ved ivaretakelse 

og etablering av strandpromenader, turveier og badeplasser. Det bør legges vekt på 

hensynet til universell utforming i denne planleggingen. 

 

Strandsonen kan være en ressurs i utviklings- og transformasjonsprosesser for å øke 

attraktiviteten i sentrum. Byer og tettsteder som åpnes mot sjøen, slik at kaier og sjøfront 

utgjør en del av byrommet, bidrar til dette.  

6.5. Fastsetting av byggegrense 

Byggeforbudet i 100-metersbeltet gjelder til annen byggegrense er fastsatt i 

kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. En eventuell byggegrense bør fastsettes 

helthetlig i kommuneplanen gjennom kartlegging av de konkrete strandsoneverdiene 

naturmangfold, friluftsliv, landskap, kulturminner og andre allmenne interesser, og vises i 

plankartet.  

 

For områder i strandsonen som har etablert bebyggelse, kan kommunen i forbindelse med 

kartlegging av funksjonell strandsone fastsette ny byggegrense. Det er særlig aktuelt i 

regulerte områder uten byggegrense og i områder som er åpnet for spredt bygging.  

 

I ubebygde områder, hvor hensynet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 

allmenne interesser sterkt gjør seg gjeldende, kan den funksjonelle strandsonen settes 

lenger vekk fra sjøen enn 100 meter. 

7. Oppdatering av planer 
Ved revisjon av kommuneplanen skal kommunen vurdere eksisterende arealbruk og behovet 

for ny utbygging. Kommunene skal vurdere om tidligere vedtatte byggeområder i 

strandsonen, som ikke er utbygd, skal opprettholdes eller tas ut av kommuneplanen.  

 

Eldre reguleringsplaner som gir mulighet for utbygging i strid med retningslinjene, bør 

revideres eller oppheves.  

8. Retningslinjer for kystkommunene i Oslofjordregionen 
(sone 1) 

Kysten i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark er sentrale områder med særlig stort press på 

arealene. Dette gjelder følgende kommuner:  

 

Oslo, Viken og Vestfold og Telemark: Alle kystkommunene 

 

I disse områdene gjelder følgende retningslinjer: 
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8.1. Byggeforbud 

Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen i pbl. § 1-8 gjelder. Forbudet skal praktiseres 

strengt og dispensasjoner skal unngås.  

8.2. Kommuneplan og reguleringsplan 

Utbygging bør konsentreres til allerede utbygde områder, slik at øvrig kystsone skjermes.  

Areal til bolig-, sentrums- og næringsutvikling bør prioriteres foran arealer til fritidsboliger.  

 

Kommunen skal kreve reguleringsplan for ny utbygging og nye tiltak. Det kan gis 

bestemmelser i kommuneplanens arealdel som fastsetter den nedre grensen for når det 

kreves reguleringsplan.  

 

Eventuell fortetting i eksisterende områder skal være godkjent i oppdatert kommuneplan og 

reguleringsplan, og skal ikke være i strid med disse retningslinjene.  

 

Ved utarbeiding av reguleringsplaner som innebærer bygging i 100-metersbeltet på arealer 

som er delvis utbygd, skal ferdselshensyn og tilpasning av tiltak til landskapet spesielt 

vektlegges. Privatisering og gjentetting av strandarealer skal unngås. 

8.3. Plassering av ny bebyggelse 

Ny bebyggelse bør plasseres i tilknytning til eksisterende tettsteder og skal ikke tillates på 

arealer som har betydning for natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 

interesser.  

 

Ny bebyggelse skal trekkes så langt unna sjøen som mulig. Det bør vurderes om 

bebyggelsen kan plasseres utenfor strandsonen. 

8.4. Utvidelse av eksisterende bebyggelse 

Hensynet til allment friluftsliv og tilgjengelighet til strandsonen skal vektlegges sterkt. 

Utvidelser skal så langt som mulig skje i retning bort fra sjøen.  

8.5. Fritidsbebyggelse 

Det skal være en svært restriktiv holdning til planlegging av nye fritidsboliger og vesentlig 

utvidelse av eksisterende fritidsboliger. Kommunene bør innføre bestemmelser i 

kommuneplanen for maksimal størrelse på bygninger og eventuell utvidelse av fritidsboliger i 

strandsonen.  

8.6. Terrenginngrep og infrastruktur 

Terrenginngrep skal ikke tillates på arealer som har betydning for natur- og kulturmiljø,  

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.  

 

Utbygging av veger, annen infrastruktur og tomteopparbeiding skal skje slik at inngrep og 

ulemper blir minst mulig. Samlet sett skal det ved all utbygging innenfor 100-metersbeltet 

legges vekt på løsninger som bedrer eksisterende landskapssituasjon og allmenn tilgang til 

sjøen. 
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9. Retningslinjer for andre områder der presset på arealene 
er stort (sone 2) 

Kysten i Agder og deler av kysten i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag, 

anses som områder der presset på arealene er stort. Presset er ikke nødvendigvis stort i 

hele kommunen, men knytter seg til enkelte attraktive områder langs kysten.  

 

Dette gjelder følgende kommuner: 

Agder:   Alle kystkommunene 

 

Rogaland:  Eigersund, Haugesund, Hå, Karmøy, Klepp, Randaberg, del av 

Sandnes (tidligere Sandnes), Sokndal, Sola, del av Stavanger (tidligere 

Stavanger, Rennesøy og Finnøy), del av Strand (tidligere Strand), 

Tysvær 

 

Vestland:  Del av Alver (Lindås og Meland) Askøy, Bergen, Bjørnafjorden 

(tidligere Os), Øygarden 

 

Møre og Romsdal:  Kristiansund, del av Molde (tidligere Molde), del av Ålesund (tidligere 

Ålesund) 

 

Trøndelag:  Bjugn, Frosta, Frøya, del av Hitra (tidligere Hitra), del av Inderøy 

(tidligere Inderøy), del av Indre Fosen (tidligere Rissa) Levanger, 

Malvik, Melhus, del av Orkland (tidligere Orkdal), Skaun, del av 

Steinkjer (tidligere Steinkjer), Stjørdal, Trondheim, Verdal, Ørland 

 

For disse områdene gjelder følgende retningslinjer: 

9.1. Byggeforbud 

Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen i pbl. § 1-8 gjelder. Som hovedregel skal 

byggeforbudet praktiseres strengt og dispensasjoner unngås i sentrale områder der presset 

på arealene er stort.  

9.2. Kommuneplan og reguleringsplan 

Ny utbygging skal unngås på arealer med betydning for natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 

landskap og andre allmenne interesser.  

 

Det bør være en restriktiv holdning til nye fritidsboliger og vesentlig utvidelse av eksisterende 

fritidsboliger i områder av kommunen med press. Kommunene bør innføre bestemmelser i 

kommuneplanen for størrelse og standard for fritidsboliger i strandsonen.   

 

For ny vesentlig utbygging av bolig- eller fritidsbebyggelse, bør det kreves reguleringsplan. I 

områder i kommunen med mindre utbyggingspress, kan styring av utbygging skje gjennom 

bestemmelser til kommuneplanens arealdel. 

 

Arealer til bolig-, sentrums- og næringsutvikling bør prioriteres foran arealer til fritidsboliger.  
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Vurderingen vil være avhengig av hva slags type tiltak det gjelder. Det kan være grunnlag for 

å tillate visse tiltak nær sjøen, som for eksempel brygger, naust, næringstiltak og sjørettede 

reiselivsanlegg. 

 

Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også tillegges 

vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene må veies opp mot hensynet 

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

også vurderes. 

 

Det bør vektlegges om hensynet til tilgjengelighet til strandsonen for allmennheten kan 

ivaretas ved at det avsettes areal til kyststi, friluftsområde, badeplasser eller lignende. 

9.3. Plassering av ny bebyggelse 

Ny bebyggelse bør trekkes så langt unna sjøen som mulig. 

 

Eventuell fortetting i eksisterende områder skal være godkjent i oppdatert kommuneplan og 

reguleringsplan, og skal ikke være i strid med disse retningslinjene. 

 

Alternative plasseringsmuligheter skal vurderes før bygging tillates. Byggets funksjon vil ha 

betydning for plasseringen. 

9.4. Utvidelse av eksisterende bebyggelse 

Utvidelse av eksisterende bygninger bør, dersom dette er mulig, skje i retning bort fra sjøen.  

9.5. Terrenginngrep og infrastruktur 

Terrenginngrep skal unngås på arealer som har betydning for natur- og kulturmiljø,  friluftsliv, 

landskap og andre allmenne interesser. Det skal legges vekt på å oppnå god tilgjengelighet 

til strandsonen.  

 

Tomteopparbeiding, etablering av veier og annen infrastruktur bør skje slik at terrenginngrep 

og ulemper blir minst mulig. 

 

Det bør legges vekt på løsninger som gir allmennheten bedre tilgang til sjøen og en forbedret 

landskapssituasjon gjennom terrengbehandling, planting av vegetasjon og lignende. 

 

10. Retningslinjer for områder med mindre press på 

arealene (sone 3) 

Deler av kysten i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, og kysten i Nordland og 

Troms og Finnmark, anses som områder med mindre press på arealene. 

 

Dette gjelder følgende kommuner: 

Rogaland:  Bokn, Gjesdal, Hjelmeland, Kvitsøy, del av Sandnes (tidligere 

Forsand), del av Stavanger (tidligere del av Hjelmeland), del av Strand 

(tidligere del av Forsand),Sauda, Suldal, Utsira, Vindafjord 

Vestland:  Del av Alver (tidligere Radøy), Askvoll, Aurland, Austevoll, Austrheim, 

del av Bjørnafjorden (tidligere Fusa), Bremanger, Bømlo, Eidfjord, 
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Etne, Fedje, Fitjar, Fjaler, Gloppen, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Kinn, 

Kvam, Kvinnherad, Luster, Lærdal, Masfjorden, Modalen, Osterøy, 

Radøy, Samnanger, Sogndal, Solund, Stad, Sunnfjord, Stryn, Stord, 

Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Voss, Årdal 

Møre og Romsdal:  Aukra, Aure, Averøy, Eide, Fræna, Giske, Gjemnes, Hareid, Herøy, del 

av Molde (tidligere Midsund og Nesset), Norddal, Rauma, Sande, 

Smøla, Stordal, Stranda, Sula, Surnadal, Sunndal, Sykkylven, Tingvoll, 

Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørsta, del av Ålesund (tidligere 

Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog) 

Trøndelag: Flatanger, Heim, del av Hitra (tidligere Snillfjord), Høylandet, del av 

Indre Fosen (tidligere Leksvik), Leka, del av Inderøy (tidligere Mosvik), 

del av Orkland (tidligere Agdenes, Meldal og Snillfjord), Osen, Namsos, 

Nærøysund Roan, del av Steinkjer (tidligere Verran), Åfjord 

Nordland og 

Troms og Finnmark:  Alle kystkommunene 

 

For disse områdene gjelder følgende retningslinjer: 

10.1. Byggeforbud 

Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen i pbl. § 1-8 gjelder. Bygging skal bare tillates 

etter en konkret vurdering ut fra lokale forhold. I områder uten press vil det være enklere for 

kommunene å gi tillatelse til å bygge enn i områder der presset er stort. 

10.2. Kommuneplan og reguleringsplan 

Det bør ikke tillates utbygging i områder som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv og 

allmenn ferdsel, naturkvaliteter, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Det 

gjelder for eksempel utbygging i kyst- og fjordlandskap med spesielle kvaliteter. Forholdet til 

andre interesser, som for eksempel landbruk, fiske, akvakultur og reindrift må også vurderes. 

Der det tillates bygging, bør hensynet til andre interesser ivaretas best mulig.  

 

Kommunene bør innføre bestemmelser i kommuneplanen for størrelse og standard for 

fritidsboliger i strandsonen. 

 

I områder hvor alt tilgjengelig utbyggingsareal ligger innenfor 100-metersbeltet, og alternativ 

plassering av tiltak dermed ikke er mulig, vil kommunen ha videre adgang til å vurdere ny 

utbygging i strandsonen. Vurderingen vil være avhengig av hva slags type tiltak det gjelder 

og hvilke andre interesser som gjør seg gjeldende i områder.  

 

Behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser, for eksempel satsing på reiseliv og turisme, 

skal tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. I byer og tettsteder skal behovet 

for fortetting og byutvikling tillegges vekt. Arealer til bolig-, sentrums- og næringsutvikling bør 

som et utgangspunkt prioriteres foran arealer til fritidsboliger. 

 

Det kan være grunnlag for å tillate visse tiltak nær sjøen, som for eksempel brygger, naust, 

næringstiltak og sjørettede reiselivsanlegg. Slik tiltak bør samles og lokaliseres i tilknytning til 

annen bebyggelse. Felles brygger og naust bør prioriteres. I planleggingen skal det legges 

vekt på om hensynet til tilgjengelighet for allmennheten kan ivaretas ved at det eksempelvis 

avsettes areal til kyststi, friluftsområde eller liknende. 
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10.3. Plassering av ny bebyggelse 

Utbygging bør så langt som mulig lokaliseres til områder som er bebygd fra før, og med vekt 

på fellesløsninger for veger og annen teknisk infrastruktur. 

 

Alternative plasseringer bør vurderes og velges dersom det er mulig. Det bør også vurderes 

om tiltaket kan trekkes vekk fra sjøen. Tiltak som tillates må tilpasses omgivelsene best 

mulig. 

 

11. Ikrafttreden 
Retningslinjene trer i kraft straks, og erstatter tidligere retningslinjer 25. mars 2011. 

 

 

 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
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Arkivsaksnr.: 20/1842    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

NEDLEGGING AV VEGBOM VED VÅVATNET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya kommune registrerer henvendelsen regionrådet for Orkdalsregionen har mottatt 

fra Orkland kommune, videre vedtaket som ble fattet i Regionrådet for 

Orkdalsregionen 29.04.2020 i sak 08/20.  

  

Frøya kommune er i utgangspunktet skeptisk til initiativet som ligger nedfelt i 

henvendelsen. Forutsatt at dette ikke medfører økt bompengebelastning for Frøya 

kommunes befolkning, næringsliv samt kommunens egen drift, vil ikke Frøya 

kommune motsette seg at Orkland kommune for egen regning utreder endret 

bompengekonsept. Løsningen for Orkland kommune vil være å håndtere dette slik som 

det ble gjort ved fjerning av bommene internt i området Hitra/ Frøya i forbindelse med 

fastlandsforbindelsen. Det innebærer at Orkland kommune kompenserer 

inntektsbortfallet ved fjerning av bommen ved Våvatnet via sine budsjett. Og videre at 

Orkland kommune kompenserer for økte utgifter for eventuelle pendlere som er bosatt i 

Orkland og har sitt daglige virke i Øyregionen.     

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn for saken 

 

Regionrådet for Orkdalsregionen har mottatt en henvendelse fra Orkland kommune 

vedrørende vegbommen ved Våvatnet. Henvendelsen inneholder et spørsmål om igangsetting 

av et utredningsarbeid for å se på de muligheter som finnes for å bedre næringslivets 

rammevilkår internt i Orkland kommune, ved å endre bompengekonseptet for FV 714 i 

området.  

 

Henvendelsen ble behandlet i regionrådet 12.06.2020 hvor følgende vedtak ble fattet:   

 

Sak 08/20       Bom Våvatnet. Henvendelse fra Orkland Kommune 

 



Henvendelse mottatt fra Orkland Kommune, hvor de ber regionrådet om igangsetting av  

utredningsarbeid for å se på de muligheter som finnes for å bedre næringslivets rammevilkår 

ved å endre bompengeinnkrevingen for FV 714 i dette området  

 

Vedtak: 

 

Hitra og Frøya Kommune behandler saken i egen kommune før behandling i neste 

regionrådsmøte. 

 

17.06.2020 ble så saken behandlet i Samarbeidsforumet for Hitra og Frøya kommune hvor 

følgende står i referatet, sak 11/20:  

 

Bomfri Orkland kommune, nedlegging av bom fv. 714 ved Våvatnet 

 

Prosessen til nå har vært uryddig.  

 

Konklusjon:  

 

 Saken kommer til kommunene til uttalelse før endelig behandling i 

Orkdalsregionen 

 Ordførerne legger opp til at kommunene går for likelydende vedtak i saken 

 

Slik det fremgår av formannskaps sak 28/20 i Orkland kommune er grunnlaget for 

kommunens henvendelse til regionrådet fremmet med grunnlag i et notat fra Hitra 

anleggsservice. 

I tillegg er det registrert uttalelser via aviser samt brukerundersøkelser at personer i området 

tidligere Snillfjord som ble sammenslått med Orkland, føler seg adskilt fra ny-kommunen med 

basis i bommen ved Våvatnet.  

 

Henvendelsen fra Hitra Anleggsservice As botner i konkurransemessige/ økonomiske 

ekstrabelastninger for bedriften grunnet bompasseringen ved Våvatnet ved leveranser til 

markedet i Orkdalsregionen. Bedriften mener at kun en bom ved Vasslag med økt 

bompengebelasting ikke vil medføre stort omsetningstap for bominnkrevingen da 

tungtrafikken fra øyregionen kjører gjennom begge bommene uansett.  

 

For innbyggere i den delen av Snillfjord som ble slått sammen til den nye Orkland kommune 

fremkommer det at bommen føles som en sperre mot ulike aktiviteter i kommunesenteret 

Orkanger.  

 

I opprinnelig saksfremlegg for kommunene Snillfjord, Hitra og Frøya ved valg av trase for ny 

Rv-714 gjennom Snillfjord ble det lagt til grunn en 2 boms løsning hvilket har blitt videreført i 

alle etterfølgende saksfremlegg vedrørende bygging av ny Rv-714, (senere Fv 714). 

 

Dette var metodikken ved saksbehandlingen av den opprinnelige søknaden ved 

bompengefinansiering i 2007. 

 

Hvordan bompengeprosjekter vedtas 



1. Kommunene eller fylkene som berøres av bompengeprosjektet må behandle og få 

politisk flertall for å utrede et bompengeprosjekt 

2. Statens vegvesen gjør en vurdering (en mulighetsstudie) for å undersøke om 

prosjektet er gjennomførbart 

3. Etter å ha vurdert mulighetsstudien, stemmer de berørte kommuner og 

fylkeskommuner over om de vil utrede prosjektet videre 

4. Blir det flertall, lages det en detaljert plan over prosjektet lokalt. Så stemmer 

kommuner og fylkeskommuner om det skal gjennomføres (de fatter et prinsippvedtak) 

5. Blir det flertall starter Statens vegvesen arbeidet med å lage et endelig forslag til 

bompengeordning, som igjen må godtas av berørte kommuner og fylkeskommuner før 

saken oversendes til Vegdirektoratet som legger bompengesøknaden frem for 

Samferdselsdepartementet 

6. Samferdselsdepartementet legger søknaden frem for Stortinget som en 

stortingsproposisjon. Proposisjonen skal inneholde alle detaljer om hva bompengene 

skal brukes til 

7. Stortinget stemmer over forslaget. Får forslaget flertall, skrives det avtaler mellom 

dem som skal være med, og jobben med å realisere prosjektet kan starte. 

Samferdselsdepartementet har ansvaret for at Stortingets vedtak gjennomføres. I den 

samme prosessen vedtas priser for bompasseringer og plasseringer av bomstasjoner. 

Dette må også ha flertall lokalt 

Bompengeperioden er normalt 15 år, men kan utvides ved behov. 

Veibommer skal videre ifølge Stortingets generelle bompengeproposisjon settes opp der 

kostnadene påføres, intensjonen er at de faktiske brukerne av veien skal finansiere 

prosjektenes bompengeandeler. Ifølge Vegvesenet skal det ligge et nytteprinsipp til grunn 

når man skal kreve inn bompenger. Det betyr at «de som betaler bompenger skal ha nytte av 

tiltakene og at alle som har nytte av tiltakene skal betale bompenger». 

 

En lokalt valgt 2 boms løsning var grunnlaget for Stortingets vedtak om bompenge-

finansiering av ny Rv 714 i sin tid. Det er allikevel mulig å endre bompengeplasseringer men 

da først etter fastlagte prosedyrer.  

I sak vedrørende endring av bomstasjoners plassering i Bergen fra slutten av 2018 står 

følgende to utsagn i saksutredningen:  

Beslutning om plassering av bomstasjoner er knyttet til konkret stedfesting, og selv små 

endringer krever nye vedtak 

I tillegg til lokalpolitiske vedtak, er det en forutsetning fra Stortinget at flytting av 

bomstasjoner ikke skal medføre inntektstap. 

Det siste utsagnet tilsier økte kostnader ved bompengesnittet på Valslag ved en eventuell 

nedlegging av bomstasjonen ved Våvatnet.  



Fordeler for Orkland kommune 

For driften av Orkland kommune, for Orkland kommunes innbyggere og for Orkland 

kommunes næringsliv er det en klar fordel å avvikle den interne bompengestasjonen ved 

Våvatnet. Dette går både på tilgjengelighet til kommunale tjenester, sosiale relasjoner, 

oppbygging av tilhørighet/ identitet for alle kommunens innbyggere, idrettsaktiviteter, 

kulturtilbud, næringsutvikling osv. En fjerning av bommen vil lede til en mye bedre 

oppbygging av «kommunetilhørighet» også for de innbyggerne som befinner seg på «feil side» 

av bommen. Det er dermed lett å skjønne motivasjonen fra Orkland kommune for å fremme 

spørsmålsstillingen i regionrådet for Orkdalsregionen.  

Fastlandssambandet til Hitra og Frøya 

Tilsvarende vurdering som i Orkland ble gjort internt i regionen Snillfjord, Hitra og Frøya i 

forbindelse med bompengefinansiering av fastlandssambandet til Hitra og Frøya. Det fremkom 

et sterkt ønske om å fjerne de interne bommene på øyene hvilket etter en tid medførte at 

bommen mot Fjellværsøya og bommen mellom Hitra og Frøya ble fjernet. Dette medførte 

reelt sett at bompengestasjonen på Sandstad ble stående lengre enn nødvendig enn om de 

opprinnelige bomstasjoner hadde blitt stående inntil anlegget ble fullt ut nedbetalt. 

Øykommunene så allikevel den økonomiske urimeligheten ved dette ovenfor Snillfjords 

pendlere og kompenserte fullt ut de økte utgiftene for Snillfjordingene over sine 

kommunebudsjett. Slik sett medførte ikke forlenget nedbetalingstid økte utgifter for 

Snillfjordingene men de reduserte inntektene ble stort sett kompensert av øyregionens 

innbyggere.  

Trasevalg Rv 714 

Ved fremføring av ny Rv 714 forelå det flere forskjellige løsninger. Hitra og Frøya kommuner 

anbefalte Snillfjord kommunestyre å fatte vedtak om utbygging i tråd med den «Ytre trase» 

mens Snillfjord kommunestyre som planmyndighet, vedtok den «indre trase» med 

stemmegiving 8 mot 7 stemmer. Flertallet av befolkningen/ politikerne i/ fra området Sunde/ 

Hemnskjel i Snillfjord ønsket utbygging i tråd med den «Ytre trase» hvilket innebar at det var 

politikerne fra området Krokstadøra/ ytre Snillfjord som sørget for det politiske flertallet for 

den «indre trase». Dette altså i motstrid til ønskene fra den befolkningen i Snillfjord som ble 

mest berørt av trasevalget samt i motstrid med primærønsket til øykommunene Hitra og 

Frøya. 

Kommunestyret i Snillfjord definerte også ulike satser på bommene ved Valslag og ved 

Våvatnet, basert på en skjønnsmessig vurdering av kost/ nytte.  

 

Vurdering: 

 

Ved endring av plassering på bomstasjoner i et vedtatt bompengekonsept forutsettes det at 

endringene baseres på nye vedtak hos de berørte parter, samt at endringene skal imøtekomme 

Stortingets krav om at endringene ikke medfører inntektstap.  

Videre foreligger det en overordnet føring/ nytteprinsipp til grunn ved bompengebelastninger, 

dvs. et prinsipp om at alle som har nytte av tiltakene skal bidra med bompenger. Ny Fv-714 er 

et prosjekt som har store kostnader knyttet opp imot seg og omfatter en lang veitrase som har 

blitt oppgradert. Ved å operere med kun en bom på traseen vil en god del av den 



brukergruppa som reelt sett har «nytte av tiltaket» slippe deltakelse ved finansieringen, altså et 

avvik i forhold til kost/ nytteprinsippet samt de ordinære solidaritetsprinsippene.    

Eksempelvis skisserer Hitra Anleggsservice As i sitt regnestykke en årlig bompengekostnad 

for sin bedrift på ca. 1,5 mill. Og dette er kun utgiftene for et firma. Ved bortfall av bommen 

ved Våvatnet vil dette, ut ifra Stortingets forutsetninger, måtte medføre økt bompenge-

belastning ved bomstasjonen på Valslag. Dette må igjen ha som en konsekvens en betydelig 

økt økonomisk belastning på øvrige innbyggere, næringsliv samt kommuner i regionen. Dette 

virker som en urimelig endring ut i fra de ordinære solidaritetsprinsippene ved felles 

investeringer på veinettet.  

Dette er ikke et konsept som kommunedirektøren på Frøya kan anbefale politisk nivå å slutte 

seg til. Derimot er det en mulighet for Orkland kommune å kompensere inntektsbortfallet ved 

en eventuell fjerning av bommen ved Våvatnet, via sine ordinære driftsbudsjett. Dette, på lik 

linje med hva som skjedde ved fastlandsforbindelsen til Hitra og Frøya når de interne 

bommene på øyene ble fjernet. Størrelsen på et slikt inntektsbortfall er kurant å avdekke via 

de registeringer en har ved de eksisterende bommene.  

Frøya kommune registrerer henvendelsen regionrådet for Orkdalsregionen har mottatt fra 

Orkland kommune, videre vedtaket som ble fattet i Regionrådet for Orkdalsregionen 

29.04.2020 i sak 08/20.  

 

Kommunedirektøren tilrår derfor at: 

 

Frøya kommune er i utgangspunktet skeptisk til initiativet som ligger nedfelt i henvendelsen. 

Forutsatt at dette ikke medfører økt bompengebelastning for Frøya kommunes befolkning, 

næringsliv samt kommunens egen drift, vil ikke Frøya kommune motsette seg at Orkland 

kommune for egen regning utreder endret bompengekonsept. Løsningen for Orkland 

kommune vil være å håndtere dette slik som det ble gjort ved fjerning av bommene internt i 

området Hitra/ Frøya i forbindelse med fastlandsforbindelsen. Det innebærer at Orkland 

kommune kompenserer inntektsbortfallet ved fjerning av bommen ved Våvatnet via sine 

budsjett. Og videre at Orkland kommune kompenserer for økte utgifter for eventuelle 

pendlere som er bosatt i Orkland og har sitt daglige virke i Øyregionen.     

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: L12  

Arkivsaksnr.: 20/1984    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

ØYREKKA FOLKEHØGSKOLE - TOMT OG REGULERINGSARBEID  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Under forutsetning av positivt vedtak i statsbudsjettet, stiller Frøya kommune 

tomt til rådighet for etablering av folkehøgskole på Mausund og tomten 

overføres til Øyrekka Folkehøgskole vederlagsfritt  

 

2. Frøya kommune avsetter midler – kr 430.550 -  for regulering og oppmåling av 

tomt for Øyrekka Folkehøgskole 

 

3. Kr 430.550 finansieres over disposisjonsfondet, konto 256080003 - 

Disposisjonsfond. 

 

 

Vedlegg: 

 

 Brev til Utdanningsdirektoratet – mars 2018 – 17/811-3 

 Vedtak KST 29.03.17 – 35/17 – Støtte fra Frøya kommune - søknad til Øyrekka 

Folkehøgskole  

 Vedtak KST 25.02.16 – 26/16 - Finansiering av søknadsprosess 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn 

 

I januar 2015 hadde Frøya besøk av flere studentgrupper fra NTNU – EiT – Eksperter i 

Team. De undersøkte forutsetningene for flere nyetableringer i øyregionen. Mulighetene for å 

etablere en folkehøgskole ble vurdert som gode.  

 

Frøya kommune ga sjefredaktør John Arne Moen i Trønder-Avisa i oppdrag å undersøke de 

samfunnsmessige forutsetningene for å etablere en folkehøgskole i Øyrekka. Rapporten ble 

overlevert til kommunestyret i juni 2015. Prosessen resulterte i et betydelig lokalt engasjement 

som førte til at kommunen i februar 2016 vedtok å videreføre prosessen.  

Det ble nedsatt ei styringsgruppe under ledelse av rådmann Svanhild Mosebakken, med 

medlemmer fra kommunen, næringslivet og Øyrådet, med formål å utarbeide en søknad om 



opprettelse av en folkehøgskole i øyrekka. Midler ble bevilget av kommunen og prosjektleder 

(Trøndersk Kystkompetanse AS, ved daglig leder) ble engasjert. 

 

Det lokale engasjementet ble konkretisert ved etableringen av Øyrekka Folkehøgskole AS 

(ØFH). I et folkemøte i september 2016 ble planene diskutert. Deltakere fra kommunen, 

fylkeskommunen, næringsliv og innbyggere kom på folkemøtet med innspill til profil, 

linjevalg, lokalisering, samarbeidspartnere og eierskap. Resultatet av møtet la grunnlaget for 

det videre arbeidet. 

 

Selskapet ØFH AS (org. nr. 916 996 330) ble etablert i april 2016 med den hensikt å jobbe 

for å etablere en folkehøgskole på Mausund i Frøya kommune.  

Mausund Idrettslag var initiativtaker til etableringen og eneaksjonær i selskapet fram til en 

emisjon i perioden desember 2016 til februar 2017.  

Etter emisjonen har selskapet en bredt sammensatt aksjonærgruppe blant privatpersoner, lag, 

organisasjoner og næringsliv i regionen. Mausund IL er også etter emisjonen største aksjonær. 

Ved godkjent søknad vil ØFH AS (enten alene eller sammen med investorer) ta initiativet til å 

etablere et eiendomsselskap. ØFH AS vil bli skolens driftsselskap. 

 

Søknad ble sendt inn i mars 2017 og har vært gjenstand for informasjonsmøter regionalt og 

nasjonalt frem til i 2020. I juni 2020 ble ØFH innvilget 750.000 kroner i planleggingsmidler, 

noe som er et meget sterkt signal på at planen og søknaden mottas positivt av regjeringen. 

 

Tomt 

 

Tomta – del av gbnr 65/283 - som er planlagt for ØFH, ligger på Mausund og i et allerede 

regulert område – PlanID: 1620197802. Området er regulert til bolig og må omreguleres. 

Hjemmelshaver er Frøya kommune. Arealbehovet er ikke endelig bestemt, men kan oppgå til 

+12 daa. 

 

 

 
Skisse 1: Reguleringsplan – PlanID: 1620197802 

 



 
Skisse 2: Sitplan ØFH 

 

 

Kostnader for regulering av området 

 

INTERNE TJENESTER 

  

 

 Aktivitet Timer Timesats  Merknader 

Forbredelse og prosjektoppstart 16 

 

 

 Møte oppstart av prosjekt 6 

 

 

 Befaring inkl reisetid 24 

 

 

 Folkemøte, Mausund 24 

 

 

 Varsel om oppstart 8 

 

 

 

Planbeskrivelse 40 

 

 ROS-analyse gjøres 

ved innkjøpte 

tjenester 

Plankart 30 

 

 

 Planbestemmelser 15 

 

 

 Behandling av merknader 15 

 

 

 

Saksbehandling (høring og offentlig 

ettersyn og sluttbehandling) 30 

 

 Skrive 

saksfremlegg, 

forberedelse politisk 

behandling osv. 

Diverse oppgaver 15 1.000  

 SUM INTERNE OPPGAVER 223 223.000  

 

   

 

 

   

 

 EKSTERNE TJENESTER 

  

 

 Aktivitet   Pris  Merknader 

ROS-analyse 

 

20.000  

 Illustrasjonsplan 

 

40.000  

 VA-plan 

 

20.000  

 Terrengprofiler 

 

15.000  

 



Illustrasjonsbilder med vurdering av 

fjærn/nærvirkning 

 

20.000 

 

 
Annonser i avis  36.000 

 
 

SUM EKSTERNE TJENESTER 

 

151.000  

 

   

 

 

   

 

 TOTAL RAMME REGULERING 

PLANAVDELINGEN* 

 

374.000 

 

Eks. mva 

 

*Anslagsvis totalkostnad for regulering. Saksbehandlingsgebyr som til vanlig ville kommet i 

tillegg er inkludert i denne rammen.  

 
Fradeling og oppmåling 

 

Kostnader for fradeling og oppmåling beløper seg til: 

 

Aktivitet Kostnad 

Saksbehandlingsbebyr 4.000 

Fradeling 50.000 

Tinglysing 1.150 

Dokumentavgift 1.400 

Total 56.550 

 

Finansiering 

 

Den totale kostnaden for reguleringsarbeid og oppmåling beløper seg til 430.550 kr. 

 

Aktivitet Kostnad 

Regulering 374 000 

Fradeling og oppmåling 56 550 

Total 430 550 

 

 

 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren påpeker at kommunen har vært aktiv i prosessen med å etablere en 

folkehøgskole på Mausund, en prosess som startet tilbake i 2015. Kommunedirektøren mener 

at det er av stor viktighet at Frøya kommune fortsatt støtter søknaden og at vi stiller tomt til 

rådighet. Tomta må omreguleres og fradeles. Etablering av ØFH vil ha store ringvirkninger 

for hele kommunen om den blir etablert, og er helt i tråd med det politiske ønsket om økt 

aktivitet i øyrekka. 

Kommunedirektøren innstiller på at Frøya kommune innvilger midler for regulering og 

oppmåling av tomt for ØFH og at tomta overføres til ØFH vederlagsfritt.  



 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kommunedirektøren tilrår å dekke dette via disposisjonsfondet, konto 256080003 

Disposisjonsfond. Saldo pr i dag er på 53.983.310 kr. Saldo etter finansiering er på 

53.552.760 kr. 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 53.552.760 

 

 

 

 



Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland

0135 Oslo

Vedrørende søknad om godkjenning frå Øyrekka Folkeøgskole

Frøya kommune har helt siden 2015 vært pådriver for å etablere en folkehøgskole i kommunen.
Dette var bakgrunnen for at kommunestyret gjennom to omganger bevilget midler til arbeidet med
søknaden, og for at man satte ned en arbeidsgruppe ledet av rådmannen for å drive arbeidet i den
første fasen.

Frøya er Norges fremste havbrukskommune, men er samtidig Midt-Norges viktigste fiskerikommune
- og har dertil landets største verneområde til havs innen sine grenser. Det er derfor vår
overbevisning at nettopp Øyrekka i Frøya er det riktige stedet å lokalisere en folkehøyskole hvor
ungdom frå hele landet kan bli kjent med de sentrale utviklingstrekkene på kysten - hvor fortid og
nåtid veves sammen i arbeidet med å skape våre viktigste framtidsnæringer.

Kommunen har også stilt seg positiv til å stille tomt til folkehøgskolen til rådighet på Mausund, og
ellers bistå praktisk i en oppstartsfase for å få skolen realisert - blant annet gjennom å stille lokaler
ved Mausund oppvekstsentertil rådighet i planleggingsfasen.

Frøya, den 5. mars 2018

"^i^t ^amo
Berit Flåmo

Ordfører



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 29.03.2017 

Sak: 35/17  Arkivsak: 17/811 

 

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD ØYREKKA FOLKEHØYSKOLE  

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre stiller seg bak søknad fra Øyrekka Folkehøgskole A/S om å etablere folkehøgskole 

på Mausund. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon: 72463241 

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 25.02.2016 

Sak: 26/16  Arkivsak: 15/68 

 

SAKSPROTOKOLL - ØYREKKA FOLKEHØGSKOLE  

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre ønsker å utrede muligheten for etablering av folkehøgskole i Frøya og ber 

derfor om at prosjektet tas videre.  

 

2. Det nedsettes en styringsgruppe bestående av 5 personer. 2 representanter fra Frøya kommunes 

administrasjon, 1 representant fra Frøya Næringsforum og 2 representant fra Frøya Øyråd.  

 

Mandat for styringsgruppe 

 Styringsgruppen skal koordinere prosessen og gjennom kommunikasjon med Frøya 

kommunestyre og prosjektleder sikre at arbeidet har god progresjon og foregår innenfor 

prosjektets rammer.  

 Styringsgruppen skal representere Frøya kommune i prosessen, og skal sikre at arbeidet 

er i tråd med Frøya kommunes gjeldende strategi og med vedtak gjort av kommunestyret. 

 Styringsgruppen skal påse at økonomiske og ressursmessige konsekvenser av forslaget om 

opprettelse av folkehøgskole i kommunen utredes forsvarlig. 

 Styringsgruppen skal med bakgrunn i prosjektleders arbeid gi sin vurdering og sine råd 

til Kommunestyret vedrørende opprettelse av en folkehøgskole i Frøya.  

 

3. Trøndersk Kystkompetanse engasjeres som prosjektleder.  

4.  

Mandat for prosjektleder: 

Prosjektleder utreder muligheten av å etablere en folkehøgskole i øyrekka, med desentralisert 

struktur på virksomheten som inkluderer bruk av hele kommunen.  

 

Utredningen må blant annet ta for seg:  

 

 Eierstruktur, organisering og driftsmodell 

 Verdigrunnlag og mål 

 Konkrete forslag til linjer. 

 Skoleplaner som presenterer det pedagogiske opplegget og undervisningsplaner 

 Tegninger av bygg og anlegg, byggebeskrivelse og kostnadsoverslag 

 Finansierings- og framdriftsplan  

 Driftsbudsjett for de første tre årene 

 Nødvendig investering i infrastruktur og finansiering av dette. 

 Markedsføring mot mulige investorer 

 

Dette er kriterier som ligger til grunn for en eventuell søknad om opprettelse av folkehøgskole. Det 

bør også underveis sjekkes om det er andre momenter som må utredes.  

 

Det forutsettes også at prosjektleder benytter seg av mastergradsstudentene sin rapport og 

rapporten fra Jon Arne Moen. 

 

 Prosjektleder utformer en søknad om opprettelse av folkehøgskolen. 

 Prosjektleder har det operative utøvende ansvar for prosjektet og rapporterer direkte til 

styringsgruppa. 

 Prosjektleder er sekretær i styringsgruppen 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon: 72463241 

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

 

5. Det velges referansepersoner bestående av personer med kompetanse innen 

 

 Pedagogikk  

 Etablering av folkehøyskole 

 Drift av folkehøyskole 

 Annen relevant kompetanse. 

 Jon Arne Moen  

 

Referansepersoner er kompetansepersoner som styringsgruppen og prosjektleder innhenter 

og sparrer med ved behov. Ikke en fastsatt gruppe.  

  

6. Det settes en ramme på kr 200.000,- til formålet prosjektledelse.  

 

7. Midlene tas fra driftsbudsjettet. 

Enstemmig. 

 

8. En forutsetning for å gå videre med prosjektet er at det etablereres kontakt med noen som kan 

tenke seg å være med å etablere og drifte en evt folkehøgskole på Frøya. Det er avgjørende at en 

fremtidig driver er med og utvikler prospektet/søknaden 
 

Vedtatt med 11 mot 10 stemmer. 

 

 

 

Behandling: 

Kommunestyrets behandling i møte 25.02.16: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

1. Frøya kommunestyre ønsker å utrede muligheten for etablering av folkehøgskole i Frøya og ber derfor 

om at prosjektet tas videre.  

 

2. Det nedsettes en styringsgruppe bestående av 5 personer. 2 representanter fra Frøya kommunes 

administrasjon, 1 representant fra Frøya Næringsforum og 2 representant fra Frøya Øyråd.  

 

Mandat for styringsgruppe 

 Styringsgruppen skal koordinere prosessen og gjennom kommunikasjon med Frøya 

kommunestyre og prosjektleder sikre at arbeidet har god progresjon og foregår innenfor 

prosjektets rammer.  

 Styringsgruppen skal representere Frøya kommune i prosessen, og skal sikre at arbeidet er i tråd 

med Frøya kommunes gjeldende strategi og med vedtak gjort av kommunestyret. 

 Styringsgruppen skal påse at økonomiske og ressursmessige konsekvenser av forslaget om 

opprettelse av folkehøgskole i kommunen utredes forsvarlig. 

 Styringsgruppen skal med bakgrunn i prosjektleders arbeid gi sin vurdering og sine råd til 

Kommunestyret vedrørende opprettelse av en folkehøgskole i Frøya.  

3. Trøndersk Kystkompetanse engasjeres som prosjektleder.  

4. Mandat for prosjektleder: 

Prosjektleder utreder muligheten av å etablere en folkehøgskole i øyrekka, med desentralisert struktur på 

virksomheten som inkluderer bruk av hele kommunen.  

 

 Utredningen må blant annet ta for seg:  

 

 Eierstruktur, organisering og driftsmodell 

 Verdigrunnlag og mål 

 Konkrete forslag til linjer. 

 Skoleplaner som presenterer det pedagogiske opplegget og undervisningsplaner 

 Tegninger av bygg og anlegg, byggebeskrivelse og kostnadsoverslag 



Postadresse: Besøksadresse: 
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 Finansierings- og framdriftsplan  

 Driftsbudsjett for de første tre årene 

 Nødvendig investering i infrastruktur og finansiering av dette. 

 Markedsføring mot mulige investorer 

 

Dette er kriterier som ligger til grunn for en eventuell søknad om opprettelse av folkehøgskole. Det bør 

også underveis sjekkes om det er andre momenter som må utredes.  

 

Det forutsettes også at prosjektleder benytter seg av mastergradsstudentene sin rapport og rapporten fra 

Jon Arne Moen. 

 

 Prosjektleder utformer en søknad om opprettelse av folkehøgskolen. 

 Prosjektleder har det operative utøvende ansvar for prosjektet og rapporterer direkte til 

styringsgruppa. 

 Prosjektleder er sekretær i styringsgruppen 

5. Det velges referansepersoner bestående av personer med kompetanse innen 

 

Pedagogikk  

 Etablering av folkehøyskole 

 Drift av folkehøyskole 

 Annen relevant kompetanse. 

 Jon Arne Moen  

 

Referansepersoner er kompetansepersoner som styringsgruppen og prosjektleder innhenter og 

sparrer med ved behov. Ikke en fastsatt gruppe.  

 

6. Det settes en ramme på kr 200.000,- til formålet prosjektledelse.  

 

7. Midlene tas fra driftsbudsjettet. 

 

Enstemmig. 

 

Følgende forslag til nytt pkt. 2 og 4 ble fremmet av Ap og Sv:    

 
En forutsetning for å gå videre med prosjektet er at det etablereres kontakt med noen som kan tenke seg å være 

med å etablere og drifte en evt folkehøgskole på Frøya. Det er avgjørende at en fremtidig driver er med og 

utvikler prospektet/søknaden 

 

Vedtatt med 11 mot 10 stemmer avgitt av V, H, Sp og Frp. 

 

Følgende forslag til nytt strekpunkt under pkt 2 ble fremmet av V, H, Sp og Frp: 

 

Nytt første strekpunkt til punkt 3: 

 

Etablere kontakt med noen som kan tenke seg å være med og etablere og drifte en folkehøgskole på Frøya.  

 

Punktene ble satt opp mot hverandre. 

 

Falt med 9 mot 12 avgitt av Ap og Sv. 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 20/2042    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

TRONDHEIM HAVN - ETABLERING AV EIENDOMSSELSKAP  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret gir sin tilslutning til den beskrevne modellen for organisering av 

havnevirksomheten og byutviklingsvirksomheten i havneområdene, og anbefaler Frøya 

kommunes representanter å stemme for dette i Representantskapet i Trondheim Havn 

IKS den 2. oktober 2020. 

 

 

Vedlegg: 

 

 Utkast – Redegjørelse for utvikling av Nyhavna og Vestre Kanalhavn 

 Utkast Rammeavtale 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Representantskapet i Trondheim Havn IKS ga i sitt møte den 31. august 2020 tilslutning til 

styret i Trondheim Havn IKS sitt vedtak om videre behandling av fisjonsprosessen hvor 

respektive eiendommer og areal på Nyhavna og Vestre Kanalhavn fisjoneres ut fra Trondheim 

Havn IKS og inn i et nyopprettet eiendomsselskap. 

Med denne saken oppfordrer kommunedirektøren fkommunestyret til å gi sin tilslutning til 

den beskrevne modellen for organisering av havnevirksomheten og byutviklings-virksomheten 

i havneområdene, og anbefaler Frøya kommunes representanter å stemme for dette i 

Representantskapet i Trondheim Havn IKS den 2. oktober 2020. 

Dersom representantskapet fatter et enstemmig vedtak om å realisere den organisering av 

arbeidet som foreslås, vil saken bli behandlet i samtlige eierkommunenes kommunestyrer, der 

det kreves likelydende positive vedtak i kommunestyrene for at de foreslåtte endringer skal 

kunne gjennomføres.  

 

 

Bakgrunn og fakta 



 

Kommundelplan for Nyhavna-området ble vedtatt av Bystyret i Trondheim 28. april 2016 og 

kommunedelplanen legger føringer for videre fremtidig arealbruk og planlegging av bydelen, 

og hvilket areal som skal benyttes til videre havnevirksomhet på Nyhavna. I tillegg til 

eiendommer avsatt til byutviklingsformål i kommuneplanen omhandler denne saken også 

eiendommer på Vestre kanalhavn som i dag eies av Trondheim Havn IKS (TH) og som inngår 

i den delen av Trondheim Havns eiendommer i Trondheim som foreslås benyttet til 

byutviklingsformål.  

TH har i samråd med Trondheim kommune utarbeidet en plan for å overdra aktuelle 

eiendommer til et nytt selskap som skal eies av Trondheim kommune og TH med en eierandel 

på 67 prosent til Trondheim kommune og 33 prosent til TH. Prosessen gjennomføres i tråd 

med tidligere vedtak i havneselskapets representantskap innenfor den såkalte Hjort Model 3, 

samt innenfor rammene av havne- og farvannslovens regler om utdeling fra selskapet til 

eierne, og ivaretar skatte- og avgiftsmessige hensyn. Prosessen må gjennomføres slik at både 

den framtidige havnevirksomheten, eiernes interesser, og hensynet til en hensiktsmessig 

byutvikling ivaretas.  

Havnedirektøren og kommunedirektøren i Trondheim har utarbeidet en redegjørelse som 

fulgte saken da representantskapet i TH ga sin enstemmige tilslutning til å gå videre i 

prosessen i møte den 31.8.20. Redegjørelsen følger som vedlegg til denne saken. I denne 

redegjøres det for de ulike faglige vurderingene som er gjort frem mot den foreslåtte 

løsningen. Dette innebærer vurdering av hvordan kravene i ny havne- og farvannslov skal 

ivaretas, herunder hvordan sikre kapital for havneselskapet, skattemessige og avgiftsmessige 

konsekvenser, selskapsrettslige vurderinger, forretningsplan, risikoanalyse, det økonomiske 

utvklingspotensialet og endelig den foreslåtte modellen og avtaleverket som skal sikre alle 

disse hensynene.  

Omorganiseringen innebærer en rekke skatte- og avgiftsmessige problemstillinger. I den 

forbindelse ble det i 2019 sendt inn en forespørsel om bindende forhåndsuttalelse (BFU) til 

skattemyndighetene. Siden da har faktum i saken endret seg noe og det er derfor satt i gang et 

arbeid med å sende inn forespørsel om en ny BFU. Det legges til grunn at utfallet av BFU 

ikke vil medføre skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av betydning. 

Representantskapet i Trondheim Havn IKS sluttet seg enstemmig til følgende innstilling fra 

havnestyret i sitt møte 31.8.2020: 

« På bakgrunn av den enighet som er oppnådd mellom administrasjonen i Trondheim 

kommune og Trondheim Havn IKS, vil styret anbefale, og be om tilslutning fra 

representantskapet om at flg. legges til grunn for den videre behandling av saken, 

som forutsettes ferdigstilt til et ekstraordinært representantskapsmøte primo oktober:  

a) Det etableres et eiendomsselskap (AS) der Trondheim kommune har en eierandel 

på 67 %. Trondheim Havn IKS eier 33 %.  

b) Fremtidige utbytter fra eiendomsselskapet skjevfordeles ift partenes eierandeler i 

selskapet. Det baseres på en 50/50 % fordeling og avtales gjennom aksjeeieravtale 

og etablering av to aksjeklasser i eiendomsselskapet.  

 



c) Det inngås avtale mellom TH IKS og Eiendomsselskapet som sikrer og regulerer 

inntekter for havneselskapet og forvaltning av de overdratte eiendommer frem til 

salg/utvikling og på en måte som ikke svekker havnens økonomi.  

 

d) Trondheim Maritime Senter (TMS) med tilliggende arealer og havnas egne 

verksteder blir behandlet som følger og iht vedlagte skisse. Skissen er foreløpig kun 

for illustrasjonsformål og hvor de detaljerte grenseoppgavene vil bli foretatt og 

fastlagt frem mot Representantskapets planlagte møte i oktober.  

 

Arealene øst for TMS-bygningen betegnes TMS Øst 1 og TMS Øst 2, og skal ikke 

omfattes av fisjonen. TMS Øst 1 skal benyttes til THs virksomhet. TH erkjenner 

antikvariske hensyn som må tas når det gjelder egen bygningsmasse og arealbruk, og 

vil søke å ivareta publikums behov for tilkomst/passering på sjøsiden. Virksomheten 

må også være forenelig med fremtidig boligutvikling på nærliggende områder. 

Trondheim kommune har opsjon til å kreve TMS Øst 2 utfisjonert etter 15 år for bruk 

til idrettsformål. Dersom TMS Øst 2 utfisjoneres skal det hensynta en 

parkeringsløsning som ivaretar dagens parkeringskapasitet for Trondheim Maritime 

Senter AS og Trondheim Havn.  

 

Det er enighet om at arealene vest for TMS-bygget, som er markert på vedlagte 

illustrasjon som Dora, fisjoneres ut og overdras til Eiendomsselskapet. Arealene skal 

disponeres / forvaltes av Trondheim Havn frem til det tidspunkt Trondheim kommune 

ved bystyret vedtar at arealet skal tas i bruk til byutviklings/kulturformål. Ved bruk til 

kultur/konserthusformål skal arealene erverves av Trondheim kommune til 

markedspris. Dersom kommunen i fremtiden heller ønsker at Dora II inkl dokken skal 

inngå i den maritime klyngen på TMS-området, skal nevnte arealer tilbakeføres 

kostnadsfritt til TH, som vil stå for drift og utvikling av eiendommene slik det gjøres i 

dag.  

 

Eiendommen TMS-bygget ligger på er ikke en del av fisjonen. Denne eies av 

Trondheim Maritime Senter AS og ikke Trondheim Havn. Bestemmelser om alle 

forhold under d) tas inn i aksjeeieravtalen.  

 

e) Forholdet mellom Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune skal reguleres i 

en aksjeeieravtale. Utkast til slik avtale er utarbeidet, og skal bearbeides slik at den 

endelig foreligger til representantskapets møte i oktober.  

 

f) For å regulere forpliktelsene eierkommunene imellom anbefales inngåelse av en 

rammeavtale. Også denne kan være gjenstand for bearbeiding frem mot 

representantskapets møte. 

 

g) Alle øvrige avtaler som forutsettes inngått mellom partene skal være ferdigstilt til 

representantskapets behandling i oktober.  

 

h) Styret vil fremme et komplett forslag til vedtak og tilhørende avtaler til 

representantskapets møte primo oktober 2020.» 



Gjennomføring av prosessen etter dette vedtaket forutsetter videre arbeid med detaljerte 

avtaler og formelle dokumenter før endelige og bindende vedtak kan fattes av hhv 

representantskapet i TH og i eierkommunenes kommunestyrer.  

I dette arbeidet blir det, blant annet ved rådgiving fra Advokatfirmaet Hjort, utarbeidet forslag 

til rammeavtale mellom eierkommunene som eier Trondheim Havn IKS, aksjeeieravtale 

mellom Trondheim Havn IKS og Trondheim kommune, samt avtale mellom Trondheim Havn 

IKS og Eiendomsselskapet som sikrer og regulerer inntekter for havneselskapet og 

forvaltning av de overdratte eiendommer frem til omdisponering til byutviklingsformål. 

Dette avtaleverket skal sikre forutsigbarhet for Trondheim Havn IKS og eierkommunene. 

Dette med tanke på videre havnevirksomhet for Trondheim Havn IKS og med tanke på å 

sikre gjennomføring av den planlagte byutviklingsprosessen. Alle avtaledokumenter skal følge 

saken når representantskapet behandler saken i oktober. Avtaledokumentene er per dags dato 

ikke endelig klare og derfor vedlegges kun redegjørelsen og utkast til rammeavtale mellom 

eierkommunene i denne saken.  

 

Konsekvenser for klima og det ytre miljø 

Kommunedelplanen for Nyhavna skal tilrettelegge for en bystruktur med bymessig bebyggelse 

og variert arealbruk, et finmasket sykkel- og fotgjengervennlig gatenett, miljøvennlige 

transportløsninger og en sammenhengende grønnstruktur med gode oppholdsarealer. Dette er 

ytterligere skjerpet med en politisk presisering i Bystyret 21. november 2019 der det ble 

vedtatt at Nyhavna skal etableres som et nullutslippsområde. Det er også mål om at Nyhavna 

skal være et bilfritt område (budsjettvedtak Trondheim bystyre januar 2018). 

Omstruktureringsprosessen av eiendommene og areal på Nyhavna og Vestre Kanalhavn vil 

være en forutsetning for å kunne starte byutviklingsprosessen og derved for å kunne nå de 

nevnte klima- og miljømålene for området. 

 

Konsekvenser for verdiskaping og næringsutvikling (gjelder saker der dette er relevant) 

En god byutvikling på Nyhavna og Vestre kanalhavn vil i seg selv bidra til verdiskaping og 

næringsutvikling. Deler av områdene vil også etterhvert bli regulert til næringsformål.  

En god verdiutvikling av de utfisjonerte eiendommene vil også gjøre det mulig å utbetale 

utbytte til Trondheim Havn IKS og derved muliggjøre investeringer i havneanlegg både i 

Trondheim og i de øvrige eierkommunene. Dette vil stimulere næringsutviklingen i 

kommunene. 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Den foreslåtte modellen er utarbeidet basert på prinsippet om likedeling av utbytte, og 

balanserer kommunens og havneselskapets behov for finansiering av hhv havneinvesteringer 



og finansiering av infrastrukturtiltak som ihht plan og bygningsloven ikke kan pålegges 

eiendomsselskap eller utbyggere. 

 

Vurdering: 

Kommunedirektøren mener det er utarbeidet et helhetlig forslag til løsning, som er vurdert å 

imøtekomme fremtidig sikring av kapital til drift, vedlikehold og investeringer for Trondheim 

Havn IKS. Vurderingen er derfor at den foreslåtte løsningen ivaretar alle parters interesser på 

en balansert måte. Videre legger den til rette for et godt partnerskap i den langsiktige 

utviklingsprosessen.  

Kommunedirektøren anbefaler derfor at Kommunestyret gir sin tilslutning til den beskrevne 

modellen for organisering av havnevirksomheten og byutviklingsvirksomheten i 

havneområdene, og anbefaler at Frøya kommunes representanter stemmer for dette i 

Representantskapet i Trondheim Havn IKS den 2. oktober 2020. 

 

 

 

 

 



Rammeavtale mellom eierne i Trondheim Havn IKS  ( FORELØPIG UTKAST )  

 

 

Rammeavtale mellom  

 

Trondheim kommune [Org.nr.] 

Frosta kommune [Org.nr.] 

Frøya kommune [Org.nr.]  

Levanger kommune [Org.nr.] 

Malvik kommune[Org.nr.] 

Namsos kommune[Org.nr.] 

Orkland kommune  

Skaun kommune 

Indre Fosen kommune[Org.nr.] 

Steinkjer kommune[Org.nr.] 

Stjørdal kommune[Org.nr.] 

Verdal kommune[Org.nr.] 

Inderøy kommune[Org.nr.],  

som eiere av Trondheim Havn IKS, heretter også kalt Partene 
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Om utdeling av midler ved utskillelse av eiendom fra Trondheim Havn IKS, 

etablering, eierskap og forvaltning av nytt eiendomsselskap  

 

1 Bakgrunn og formål  

Trondheim Havn IKS («TH») eies i dag av i alt 13 eierkommuner i Trøndelag, og i henhold til dagens 
selskapsavtale («Selskapsavtalen») eier Trondheim kommune 76,27 % av TH, mens de øvrige tolv 
eierkommunene til sammen eier de resterende 23,73 %.   

 

TH eier en betydelig eiendomsmasse i Nyhavna og Vestre Kanalhavn i Trondheim kommune. I 
Kommunedelplan for Nyhavna vedtatt 4. februar 2016 er områder på Nyhavna avsatt til formål 
byutvikling, og skal ifølge planen gradvis utvikles fra havneformål til endret formål. Likeså er 
områder på Vestre Kanalhavn definert til framtidig byutviklingsområde. 

 

Partene er med dette enige om å skille ut nærmere angitte eiendommer fra TH i et eget selskap, som 

etter gjennomført organiseringsprosess skal eies av TH og Trondheim kommune. Selskapet skal 

forvalte og gradvis legge til rette for en utbygging av Eiendommene. Det skal utarbeides en 

forretningsplan for Selskapet som regulerer utviklingen av området til andre formål enn 

havnevirksomhet, og som sikrer TH tilstrekkelig med midler til å drive forsvarlig havnedrift. 

Selskapets virksomhet skal fullt ut baseres på forretningsmessige prinsipper, med særlig fokus på 

lønnsomhet. 

Det er utarbeidet forslag til prosess for gjennomføring av dette, som innebærer at Partene som eiere 
av TH oppretter et nytt IKS og overfører nærmere angitte eiendommer til dette selskapet som ledd i 
utdeling fra TH. Dette selskapet omdannes deretter til AS («Eiendom AS»).  Partene overdrar deretter 
aksjer til TH slik at TH og Trondheim kommune eier aksjer slik som nærmere angitt i Rammeavtalen 
her. Det forutsettes at bindende forhåndsuttalelse («BFU») fra skattemyndighetene foreligger, med 
bekreftelse på at denne framgangsmåte ikke vil få unødige negative konsekvenser skatte- eller 
avgiftsmessig.  

 

 Formålet med Rammeavtalen er å avtale de nærmere vilkår for gjennomføring av prosessen som 
omtalt foran, som sikrer både en økonomisk og samfunnsnyttig utvikling av de aktuelle eiendommer 
til nye formål, og en forsvarlig utvikling av THs havnevirksomhet.  
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Formålet er videre å danne nødvendig grunnlag for at representantskapet i TH kan fatte vedtak om 
utdeling av midler som forutsatt for gjennomføring av prosessen som omtalt foran, og å gi nødvendige 
fullmakter til TH til å gjennomføre tiltak på vegne av Partene.  

 

2 Vedtak om utdeling av midler i form av eiendommer  
Utdeling av midler til eierne fra TH må vedtas av representantskapet i TH etter styrets innstilling, 

og innenfor havne- og farvannslovens rammer. Under forutsetning av styrets positive innstilling om 

utdeling, og av at samtlige vilkår i Rammeavtalen her er oppfylt, samtykker Partene til å stemme for 

en utdeling fra TH til Partene i form av eiendomsrett til eiendommene innenfor områdene Nyhavna 

og Vestre Kanalhavn som nærmere angitt i det følgende. Eiendomsretten til deler av området 

Trondheim Maritime Senter (TMS) holdes utenfor utdelingen. Havnestyret løsningsforslag av 

31.8.2020 legges til grunn for avgrensningen av hvilken del av TMS som utdeles.  

Utdelingen vil på denne bakgrunn omfatte hele eller deler av følgende eiendommer [Fylles ut]:  

Gbnr xxx («Eiendommene») 

Deler av gbnr xxx (del av TMS) 

Eiendomsretten til Eiendommene overdras med eksisterende bebyggelse og faste anlegg eid av TH, 

og med slike feste- og leiekontrakter som er inngått på tidspunktet for overdragelse.  

Havnevirksomheten på Eiendommene skal ikke overdras til «Eiendom AS», men utøves som før i 

TH. Det er et vilkår for utdelingen av midler fra TH i form av Eiendommene at TH skal 

opprettholde virksomheten på, og beholde inntektene fra, Eiendommene fram til Eiendommene 

avhendes eller tas i bruk for utvikling til endret formål. Bruksretten til og inntektene fra 

igangværende virksomhet på Eiendommene deles følgelig ikke ut. Verdiene som deles ut fra TH vil 

følgelig være Eiendommenes verdi som utviklingseiendommer, ikke verdien av inntektene fra 

igangværende virksomhet fra Eiendommene som beholdes av TH.  

De ovennevnte forhold skal være regulert av egen avtale mellom Trondheim Havn IKS og 

«Eiendom AS» som sikrer at forutsetningen i avsnittet over oppfylles. Inngåelse av slik avtale er en 

forutsetning for Partenes samtykke til inngåelse av Rammeavtalen, og for utdeling av midler som 

omhandlet i Avtalen her. 
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3 Gjennomføring av overdragelsen og etablering av nytt eiendomsselskap 

Partene vil opprette et nytt interkommunalt selskap og overføre eiendomsretten til Eiendommene til 

dette selskapet. Det nystiftede interkommunale selskapet skal eies av Partene i samme forhold som i 

TH, jf Selskapsavtalen.  

Det nye interkommunale selskapet vil etter å ha overtatt Eiendommene omdannes til et aksjeselskap 

(«Eiendom AS»). «Eiendom AS» skal ha slike vedtekter som fremgår av stiftelsesdokumentet ved 

selskapets stiftelse, jf også punkt 5 vedlegg [c].  

«Eiendom AS» skal eies av Trondheim kommune med 67 % og TH med 33 %. Hver av eierne skal 

ha rett til 50 % utbytte fra «Eiendom AS». Partene samtykker med dette til å overdra aksjer i 

«Eiendom AS» til TH slik at eierskapet til «Eiendom AS» blir som angitt. Overdragelsen til TH 

skjer vederlagsfritt.  

«Eiendom AS» skal ha som formål å utvikle Eiendommene forretningsmessig med sikte på 

framtidig utvikling og salg av Eiendommene. Det må samtidig sikres en forsvarlig forvaltning av 

den igangværende virksomheten på Eiendommene fram til de selges. 

Etableringen av «Eiendom AS» og overdragelsen av Eiendommene til dette selskapet forutsetter at 
det inngås Aksjeeieravtale mellom Trondheim kommune og TH.  

Etableringen av «Eiendom AS» og overdragelse av Eiendommene til dette selskapet forutsetter 
videre at det inngås avtale mellom TH og «Eiendom AS» om forvaltning av og inntekter fra 
Eiendommene fram til utvikling og salg.  

Prosessen som beskrevet i dette punkt 3 forutsettes gjennomført i samsvar med bindende 

forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene slik at unødig skatte- og avgiftsmessig belastning unngås. 

 

4 Prinsipper for videre utvikling av «Eiendom AS» 

Partene er enige om at «Eiendom AS» skal utvikles med sikte på å gi «Eiendom AS» best mulig 

avkastning på Eiendommene, og eierne utbytte så snart «Eiendom AS» er i utbytteposisjon, jf 

aksjelovens bestemmelser.  
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5 Fullmakter  

[Kommentar: Dette punktet må presiseres og utfylles nærmere når det er nærmere avklart hvilke 
formelle dokumenter og samtykker som må utarbeides som grunnlag for den endelige 
gjennomføringen] 

Partene i Rammeavtalen gir med dette THs styre fullmakt til på Partenes vegne å  

- Stifte et nytt interkommunalt eiendomsselskap med samme eiere som i TH og med vedtekter 

som følger av Vedlegg x til Rammeavtalen (Eiendom IKS) 

- Omdanne Eiendom IKS til et aksjeselskap med vedtekter som følger av Vedlegg c til 

Rammeavtalen («Eiendom AS») 

- Fullmakt til å overdra aksjer til TH 

- ----- 

 

6 Godkjenning 
Rammeavtalen er ikke bindende uten samtlige eierkommuners godkjenning og underskrift.  

 

7 Underskrift 
Rammeavtalen er undertegnet i 14 eksemplarer, ett til hver av Partene . 

 

Sted/dato: 

 

For Trondheim kommune 

 

____________________________ 

Navn 

For Frosta kommune 

 

____________________________ 

Navn 
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For Frøya kommune 

  

____________________________ 

Navn 

 

For Levanger kommune 

 

____________________________ 

Navn 

 

 

For Malvik kommune 

 

____________________________ 

Navn 

 

 

For Orkland  kommune 

 

____________________________ 

Navn 

 

 

For Namsos kommune 

 

____________________________ 

Navn 

 

For Skaun kommune 

 

____________________________ 

Navn 

 

 

For Indre Fosen  kommune 

 

 

For Steinkjer  kommune 
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____________________________ 

Navn 

 

____________________________ 

Navn 

 

 

For Verdal  kommune 

 

____________________________ 

Navn 

 

 

For Stjørdal kommune 

 

____________________________ 

Navn 

 

For Inderøy  kommune 

 

____________________________ 

Navn 

 

 

 

 

 

 

 





































































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jayden Khaled Omar Arkiv: Q07  

Arkivsaksnr.: 20/1333    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

REHABILITERING RABBAFELTET VA  

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Formannskapet omdisponer kr 7.800.000,- inkl mva til prosjekt 556014 Rehabilitering av 

vann- og avløpsledninger samt overvannskummer og etablering og utskifting av veglys i 

Rabbafeltet.  

 

2. Tiltaket finansieres som følgende:  

- 2.000.000 tas fra P 556001 løpende investeringer vann 

- 1.500.000 tas fra P 557001 løpende investeringer avløp 

-    800.000 tas  fra P 556010 utskifting vannkummer 

- 2.000.000 tas fra P 551377 opprydding kommunale avløp 

–1.500.000 tas fra P 551545 boliger til personell med aktiv rusavhengighet 

3. Kommunedirektøren fremmer på et senere tidspunkt ved aktualisering av boliger til 

personell med aktiv rusavhengighet, tilbakeføring av midler fra P 551545 med  

kr. 1.500.000.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Foreløpig plan- og profiltegning 

 

Saksopplysninger:   

Rehabilitering VA Rabbafeltet 
 

Bakgrunnen for behov av rehabilitering av vann- og avløpsledninger samt overvannskummer 

i Rabbafeltet er grunnet av lekkasjer over tid. Dette er et kommunalt boligfelt som ble 

opprettet ca. 1978. Infrastrukturen er fra samme periode.  

I utgangspunktet skulle prosjektet dekkes av løpende investeringer på vann og avløp. 

Prosjektkostnadene skulle fordeles på postene vann og avløp. Prosjektutvikling Midt-Norge 



ble engasjert til å prosjektere va-traseen. Vi innså etter hvert at prosjektets omfang var større 

enn først antatt. Dette begrunnes med dårlig tilstand og oversikt av VA-anlegget.  

Med bakgrunn i begrenset plass er VA-grøften lagt smal. Dette har ført til at 

ledningsanlegget ligger for tett inntil hverandre, noe som fører til at skjøten på ledningene 

gnager på ledningen over og under. Dette har ført til skade på store deler av ledningsnettet. 

Videre er vannledningen av typen tynnvegget PVC (lav trykk-klasse). Til sammen har dette 

ført til skader på vannledningen og mange vannlekkasjer. 

Alle avløpskummer på strekket har åpen bunn. Dette gjør at overvann renner inn i 

spillvannsnettet. Videre er det registrert begroing og røtter i avløpsanlegget. Til sammen har 

dette ført til tilstopping av ledningsnettet og videre til lekkasje i kjellere til privatpersoner i 

boligområdet. Dette har skjedd ved flere anledninger, bare i 2020 er det registret tre nye 

vannlekkasjer samt en oversvømmelse i kjeller.  

Vi er nå i en situasjon der kommunen har utdelt en pumpe til privatperson som brukes til å 

forhindre lekkasje i kjeller ved nedbørsperioder. Ved befaring i området var det flere beboere 

som meddelte at de holdt seg hjemme ved en nedbørsperiode på grunn av frykt for lekkasje. 

Tilstanden til VA-anlegget på Rabbener svært kritisk og må utbedres snarest. Det kan også 

tilføyes at forsikringsselskapet kan avkorte eller frafalle forsikringsoppgjør ved gjentatte 

skader hvis eier av anlegget (Frøya Kommune) ikke foretar utbedringer. 

Videre har vi registrert at veglys er fra samme tidsperiode og går i samme ledningstrase. Det 

vil være hensiktsmessig å oppgradere disse da vi må demontere lysmastene ved utbedring av 

VA-anlegget.  

I boligområdet ligger Rabben barnehage og på vinterstiden er boligfeltet helt mørklagt. 

Frøya kommune jobber som trafikksikkerkommune og bør derfor sette opp nye veglys 

samtidig som det graves grøft.  Idet lysmaster ikke kan dekkes inn fra prosjekter innen 

selvkostområdet på VAR foreslår kommunedirektøren at det omdisponeres midler fra P 

551545 «Boliger til personell med aktiv rusavhengighet» idet dette prosjektet er satt på vent 

inntil videre med bakgrunn i utredning for eventuell sammenslåing av tjenesten med Hitra 

kommune. 

Tilbakeføring av midlene på  kr 1.500.000 må fremmes i sak der bygging av ovennevnte 

boliger vil bli satt på dagsorden. 



I tillegg til direkte kostnader med entreprenør og lysmaster settes det av kr 37.625 for 

inndekning av prosjektledelse. 

 

Vurdering: 
 

Rabbafeltets tilstand på VA-anlegget er kritisk og må utbedres i år. Det er i dag kun fire 

lysmaster på feltet. Oppgradering av veglys på strekket er strengt tatt ikke nødvendig, men 

kommunens syn på trafikksikkerhet er viktig og vi anbefaler derfor at veglysanleget 

oppgraderes nå idet riggkostnader m.m. skjer nå og vil være en besparelse ved behov for 

utskifting i framtiden.  Lysanlegget er 35 år og anses å ha hatt sin levetid.  Ved erverv av nye 

lyspunkter vil det i langsiktig øyemed være en besparelse på strømkostnader idet det på 

nyanlegg benyttes LED-belysning. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Frøya har good infrastruktur og kommunikasjon: 

- Satse på trafikksikre veier, med særlig fokus på utbygging av gang- og sykkelveier 

- Være en pådriver for et godt og tilpasset kollektivtilbud på lands og til vanns 

- Arbeide for å ha god tilgjengelighet, og hastighet, på bredbånd og mobil 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Saldo før omdisponering av midler: 

 

- 557001 Løpende investeringer avløp kr 3.573.384  

- 556001 Løpende investeringer vann kr 2.447.537 

- 556010 Utskifting vannkummer kr 1.600.000 

- 551377 Opprydding kom.avløp kr 6.489.054 

- 551545 Boliger til personell med aktiv rusavhengighet kr. 5.000.000 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 



 
 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

- 557001 Løpende investeringer avløp     kr 1.573.384  

- 556001 Løpende investeringer vann      kr    944.537 

- 556010 Utskifting vannkummer     kr    800.000 

- 551377 Opprydding kom.avløp     kr 4.489.054 

- 551545 Boliger til personell med aktiv rusavhengighet  kr. 3.500.000 

 

 

 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Helene Hvidsten Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/1996    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET 2021  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2021 med en ramme på  

kr 1 206 200.  

 

 

Vedlegg: 

 

Vedtaksbrev 

Budsjett for kontrollarbeidet 2021 

 

 

Saksopplysninger:   

 
Kontrollutvalget i Frøya kommune behandlet i sitt møte 2. september sak 23/20, budsjett for 

kontrollutvalget.  

Det er gjort følgende vedtak i saken:  

 

Kontrollutvalget slutter seg til budsjett for kontrollarbeidet i 2021, og legger saken frem for 

kommunestyret med denne innstillingen:  

Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2021 med en ramme på kr 1 206 200.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Postadresse: 
Postboks 2564 
7735 Steinkjer 

Fakturaadresse: 
Kongensgt. 9 
7013 Trondheim 
post@konsek.no 
  

Telefon: 468 51 950 
Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 475
  

 

 

Frøya kommune 
Rådhuset 
7260 SISTRANDA 
 

Vår saksbehandler: Helene Hvidsten, tlf.  472 97 371 
E-post: helene.hvidsten@konsek.no  

Deres ref.:   
Vår ref.: 2020000157-11     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 04.09.2020 

 
 

Oversendelse av sak til politisk behandling: Budsjett for kontrollarbeidet 
2021  
 
 
 

Kontrollutvalget i Frøya kommune behandlet i sitt møte 2. september sak 23/20, budsjett for 
kontrollutvalget.  
 
Det er gjort følgende vedtak i saken: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til budsjett for kontrollarbeidet i 2021, og legger saken frem for 
kommunestyret med denne innstillingen: 
 
Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2021 med en ramme på kr 1 206 200. 

 
Ber om at budsjettet sendes kommunestyret for behandling.  
 
 

Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
 
Helene Hvidsten 
rådgiver 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
 
 

 
 

 
 
  



  

Budsjett for kontrollarbeidet 2021  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 02.09.2020 23/20 
 

Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/157 - 5 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til budsjett for kontrollarbeidet i 2021, og legger saken frem for 
kommunestyret med denne innstillingen: 
 
Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2021 med en ramme på kr 1 206 200. 

 

Vedlegg 
Budsjettforslag 2021 for Frøya kommune 

 

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til budsjett for kontrollarbeidet i 2021, og legger saken frem for 
kommunestyret med denne innstillingen: 
 
Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2021 med en ramme på kr 1 206 200. 

 
Saksopplysninger 
I henhold forskrift om kontrollutvalg skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for 
kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal følge 
formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret.  
 
Kontrollutvalget fremmer med dette sak om budsjettet for neste års kontrollarbeid. 
Kontrollutvalgets budsjett omfatter godtgjørelser til utvalgsmedlemmene, kostnader til drift av 
utvalget, utgifter til kjøp av sekretariat og utgifter til kjøp av revisjonstjenester.  
 
Godtgjørelser og drift av kontrollutvalget  
Godtgjørelsene er satt opp i henhold til Frøya kommunes reglement for godtgjørelse til 
folkevalgte. Møtegodtgjørelsen dekker seks møter i året.  
 
De største utgiftene til drift av kontrollutvalget knytter seg til kurs og opplæring og reising i den 
forbindelse. Kontrollutvalget for valgperioden 2015-2019 benyttet seg i liten grad av 
opplæringstilbudene. Budsjettpostene til kurs og faglig oppdatering ble derfor stort sett ikke 
brukt. Når det skal velges nytt utvalg med nye medlemmer er det viktig å holde muligheten 
åpen for at disse kan delta i faglige sammenhenger. Sekretariatet foreslår derfor å opprettholde 
størrelsen på disse budsjettpostene.  
 
Kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester  
Konsek Trøndelag IKS vedtok i 2019 en ny modell for honorarfordeling. Honorarene er 
tilpasset bemanning og eiersammensetning etter kommune- og regionreformen. For Frøya 
kommune innebærer modellen en at honoraret nå er noe lavere enn før den nye modellen ble 
vedtatt. Honoraret for 2021 er på kr 247 200. Utgiftene til revisjons- og sekretariatstjenester 
utgjør hoveddelen av kontrollutvalgets budsjett. Honoraret til Revisjon Midt-Norge SA er satt til 
kr 797 000. 
 



Konklusjon 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å slutte seg til sekretariatets vurderinger, og ber 
kommunestyret om å vedta forslaget til budsjett for kontrollarbeidet for 2021. Budsjettet for 
2021 har en ramme på kr 1 206 200. 

 

 
 



Konto Tekst
Budsjett-

forslag 2021

Budsjett 

2020

Regnskap 

2019

10802 Godtgjørelse leder 37 000 36 000 17 653

10803 Godtgjørelse folkevalgte 26 000 25 500 17 611

10804 Godtgjørelse tapt arbeidsfortjeneste 15 000 15 000 0

10990 Arbeidsgiveravgift 8 000 8 200 1 821

Godtgjøring folkevalgte 86 000 84 700 37 085

11001 Abonnementer 6 000 6 000 0

11501 Kursavgifter 24 000 23 800 2 125

11600 Skyss/kost - tjenesteoppdrag 32 000 32 000 2 678

11605 Avgiftspliktig km.godtgj. 4 500 4 500 0

11706 Direkte utlegg ifm. tjenestereiser 4 500 4 500 477

11950 Kontingenter 5 000 5 000 3 500

Drift kontrollutvalget 76 000 75 800 8 780

Sum kontrollutvalgets egen virksomhet 162 000 160 500 45 865

13750 Kjøp tjenester Revisjon Midt-Norge SA 797 000 773 000 750 000

13755 Kjøp tjenester Konsek Trøndelag IKS 247 200 240 000 260 639

Sum kjøp revisjon og sekretariatstjenester 1 044 200 1 013 000 1 010 639

SUM KONTROLLUTVALG, SEKRETARIAT OG REVISJON 1 206 200 1 173 500 1 056 504

Budsjett for kontrollutvalget i Frøya 2021



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Espen Andre Hassel Arkiv: 202  

Arkivsaksnr.: 20/1001    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

OMBYGGING AV DET GAMLE HELSESENTERET - FULLFINANSIERING  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret setter investeringsrammen for «prosjekt 550005 Gamle legekontor», 

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

bygget, som vist i alternativ 1 i saksutredingen. 

 

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

uteområde, solcellepaneler og toaletter i kjeller på gamle helsehuset samt toaletter i 

kjeller v/ kommunestyresalen. 

 

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

for 2021.  

 

4. Formannskapet gir kommunedirektøren fullmakt til å legge ut konkurransegrunnlag 

etter i Doffin etter formannskapets vedtak, da med forbehold om kommunestyrets 

vedtak om fullfinansiering. 

 

5. Kommunestyret vedtar følgende finansiering: 

 

Tidligere bevilget midler  kr. 12.871.298,- inkl. mva 

Tidligere vedtatt i budsjett og 

økonomiplan 2021 

Kr.  3.500.000    inkl. mva 

Tilleggsfinansiering 2021 kr.   5.628.702,-   inkl. mva 

Total finansiering  Kr. 22.000.000   inkl. mva 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Plantegning Uteareal. 

2. Plantegning Kjeller Bo,-aktivitet og miljøtjenesten (BAM). 

3. Plantegning 1. etg BAM. 



4.   Plantegning blokk C  

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

20/1001-1 OMBYGGING AV DET GAMLE HELSESENTERET - 

FULLFINANSIERING  

  

 

Saksopplysninger:   

 

BAM= bo,- aktivitet og miljøtjenesten  

 

Kommunedirektøren prosjekterte et utkast og en kostnadsanalyse for ombygging og 

rehabilitering av gamle helsestasjon medio 2018. Denne antydet en kostnadsramme på ca kr. 

12.000.000, til 15.00.000,- inkl mva.  

 

Etter tilbudsforespørsel for prosjektering av anbudsgrunnlag for ombygging av gamle 

helsesenter ble Sørlie Arkitekter AS billigste tilbyder og det ble inngått kontrakt med Sørli 

Arkitekter, datert 13.03.2020. Denne utlysningen er referert i sak 16/20 i HOAT under 

delegerte vedtak.  

 

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

en løsning som dekker samtlige behov for brukere i bo-, aktivitet og miljøtjenesten (BAM).  

 

Dette innebærer: 

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

- Ombygging innvendig for å tillrettelegge brukergruppen til BAM. 

- Nytt kantinekjøkken og kantine for herredshuset, samt besøkende.  

- Nytt kontorlandskap for ansatte i virksomheten BAM. 

- Utenomhus område.  

- Ny hovedinngang for kantine og uteservering.  

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

for ansatte på herredshuset. 

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

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

- Ny brann og rømmningsplan for det gamle helsehuset. 

- Oppgradering av heissjakt og heis. 

 

Foreløpige utkast foreligger som vedlegg.  

 

Vurdering: 

 

Det er etter første utkast og kostnadsanalyse, påløpt en del endringer i prosjektets omfang, 

som går ut på å oppfylle de behov som kommer i årene fremover. I tillegg er kostnadene 

justert i samråd med konsumprisindeks siste 2-3 år. 

 

Det er avholdt prosjektmøte med prosjektgruppen 25.05.2020 og prosjektgruppen kom fram 

til å legge frem forslagene som ble presentert av prosjekterende og arkitekt til politisk 

behandling, da prosjektgruppa anser forslagene som har kommet inn dekkende for brukerne i 

Bo-, aktivitet og miljøtjenesten.  



 

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

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

miljø, livskraft og energibesparelse blir vektlagt, hvis dette blir valgt.  

 

Prosjektet er imidlertid ikke fullfinansiert, da kostnadsanalysen overstiger gjenværende beløp 

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

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

inkl MVA i 2021.  

 

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

 

 

Alternativ 1: 

  

Prosjekteringskostnader     kr.      428.750,- Inkl. MVA. 

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

Byggekostnader     kr. 18.800.000,- Inkl. MVA. 

Sum       kr. 19.378.750,- Inkl. MVA. 

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

Total kostnad      kr. 21.878.750,- Inkl. MVA. 

Avrundes til      kr. 22.000.000,- inkl mva.   

 

Med dette utgangspunkt får man følgende finansieringsplan: 

 

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

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

Tilleggsfinansiering     kr.    5.628.702,- Inkl. MVA. 

Total finansiering      kr.  22.000.000,- Inkl. MVA. 

 

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

 

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

dagens lokasjoner kan medføre en besparelse i leiekostnader for kommunen.  

 

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

ombygingen ansees livskraftige. Anbefaler at dette må ansees som en ren bonus for 

kommunen, hvis søknad om tilskudd blir invilget. Eventuell tilskudd fra Enova vil redusere 

låneopptaket for 2021. 

 

 

 

 



Alternativ 2: 

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

- Kun nødvendig utskifting av takplater (beholde den gamle konstruksjonen med 

kaldloft). Denne løsningen er ikke ideell, da det kan forventes en kuldebro i 

overgangen mellom tak og yttervegg. Her må kommunen velge enten å akseptere 

isolasjonsmessig og energimessig problem eller å ta en ekstra kostnad. Begge deler 

kan forsvares. 

- Etterisolering av betongdekke mellom 1. etg og loft  

- Solceller vurderes hvis det er midler til dette.  

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

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

og miljøtjenesten hvis det ovenfor ikke er dekkende for finansieringsrammen som blir 

gitt.  

 

 

Kostnadsoversikt for å synliggjøre kostnadene for alternativ 2: 

 

Prosjekteringskostnader     kr.     428.750,- Inkl. MVA. 

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

Byggekostnader     kr. 17.300.000,- Inkl. MVA. 

Sum       kr. 17.878.750,- Inkl. MVA. 

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

Total kostnad      kr. 19.878.750,- Inkl. MVA. 

Avrundes til      kr. 20.000.000,- inkl mva.   

 

Med dette utgangspunkt får man følgende finansieringsplan: 

 

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

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

Tilleggsfinansiering     kr.   3.628.702,- Inkl. MVA. 

Total finansiering      kr. 20.000.000,- Inkl. MVA. 

 

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

 

Som alternativ 1, vil beløpet over tid finansieres ifra bedre utnyttelse av kommunens eget 

areal. Utflytting fra dagens lokasjoner kan medføre en besparelse i leiekostnader for 

kommunen.  

 

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

 

Saken er fremlagt formannskapet til behandling første gang 09.06.20, sak 169/20, men ble 

utsatt til Formannskapets møte den 16.06.20, sak 180/20 og hvor saken på nytt ble utsatt med 



bakgrunn i forslag om å utrede muligheten for å flytte BAM til dagens økonomiavdeling (C-

fløya) og etablere kantine der og flytte økonomiavdelingen inn i de gamle legekontorene. 

 

Saken er videre behandlet i kommunestyret den 18.06.20., sak 41/20  og hvor saken ble utsatt 

med bakgrunn i utredning i henhold til ovennevnte innspill i F-sak 180/20. 

 

Vår samarbeidspartner Sørli arkitekter fikk da et nytt mandat med å utrede og 

kostnadsberegne innspill i F-sak 180/20 og som følger: 

 

Alternativ 3: 

 

- C-blokka bygges om til kantine 

- Dagens kontorlokaler i C-blokka flyttes til de gamle legekontorene. 

- Ekstra solcelle paneler på c-blokka. 

 

Kommunen har mottatt nye tegninger samt kostnadsberegning for ovennevnte forslag og hvor 

alternativ 3 har følgende kostnader og kapitalbehov: 

 

Alternativ 3: 

  

- Prosjekteringskostnader     kr.      528.750,- Inkl. MVA. 

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

- Byggekostnader     kr. 25.000.000,- Inkl. MVA. 

- Sum       kr. 25.678.750,- Inkl. MVA. 

- Reserver (15%)     kr.   3.000.000,- Inkl. MVA. 

- Total kostnad      kr. 28.678.750,- Inkl. MVA. 

- Avrundes til      kr. 29.000.000,- inkl mva. 

  

 

- Med dette utgangspunkt får man følgende finansieringsplan: 

 

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

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

- Tilleggsfinansiering     kr.    12.628.702,- Inkl. MVA. 

- Total finansiering      kr.  29.000.000,- Inkl. MVA. 

 

Ut ifra dette er det derfor behov for å tilleggsfinansiere kr. 12.628.702,- Inkl. MVA. 

 

Som alternativ 1 og 2, vil beløpet over tid finansieres ifra bedre utnyttelse av kommunens eget 

areal. Utflytting fra dagens lokasjoner vil medføre en besparelse i leiekostnader for 

kommunen.  

 



Det er viktig i dette alternativet å bemerke at C-blokk ikke kan benyttes som et tilbud til 

brukere for BAM, da det ikke oppfyller vilkårene for forsvarlig og forutsatt drift for brukerne. 

Lokalene trenger omfattende ombygging i grunnflate for å oppfylle de krav som er satt for å 

kunne tilrettelegge dette tilbudet for de enkelte brukere. Tilbudet som de i dag har på 

Kysthaven må da enten bestå, eller legges helt ned.  

 

Hvis dagtilbud for brukere innenfor BAM ikke skal ha kantinedrift, vil lokalene i blokk C 

være tilstrekkelig i størrelse for ordinær kantinedrift som ikke trenger utvidet areal for 

arbeidsstasjoner der det blir hensyntatt den enkeltes behov for skjerming og arealbehov. 

Drift av kantine må da utøves av andre aktører (internt/eksternt) og BAM må da finne annen 

type aktivitet for sine brukere. 

 

Det kan i denne forbindelse vises til uttalelse fra virksomhetsleder Berit Gulbrandsen som er 

medlem i prosjektgruppa og har følgende innspill til forslaget: 

 

Bakgrunnen for at økonomibygget er uegnet slik det fremstår er at virksomheten har behov 
nok areal for å tilrettelegge arbeidsplassen for at mennesker med særskilte behov skal 
kunne jobbe der. Virksomheten driver i dag Cafe Kysthaven, en dag/aktivitetplass med 
tilrettelagte arbeidsoppgaver for 5-6 personer. Cafeen i dag innehar mangler på den fysisk 
tilretteleggingen av arbeidsplassen som vi ønsker nå blir tatt inn i det nye ombyggingen som 
skal skje. Dette er blant annet flere arbeidsstasjoner på kjøkkenet og skjerming for 
støy/inntrykk. Følgende funksjonsbeskrivelse er levert inn til prosjektet; 
 

Funksjonsbeskrivelse Kantine 
Kantinen organiseres som en tilrettelagt arbeidsplass for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
(fysisk, psykisk og /eller sosialt) 
 

-          Arbeidsplass til maks 6 - 8  personer pr dag. 

-          Lage/ produsere, selge og servere enkle kalde og varme lunsjretter og forskjellige drikker. 

-          Det er behov for følgende tilpasninger av rom/arbeidsstasjoner i Kantinen; 

o   Kjøkken med flere arbeidsstasjoner, viktig at det er god plass for å stå to sammen på 

arbeidsstasjonene (den ansatte og medhjelperen) 

o   Behov for en arbeidsstasjon som er skjermet (for støy og inntrykk) fra 

hovedrommet/kjøkkenet med dør/vindu. 

o   Behov for en arbeidsbenk uten underskap, tilrettelegg en arbeidsplass for 

rullestolbruker. 

o   Kontoret bør ha vindu ut til kjøkkenet, viktig å ha mulighet til å ha tilsyn/ kontakt 

med arbeidsgruppen. 

-          Åpningstid for publikum 11.00 – 14.00 

-          Arbeidstid for den ansatte som er driftsansvarlig er 08.00 – 15.00. 

-          Arbeidstid for de som har en tilrettelagt arbeidsplass er forskjellig, maks 5 timer pr dag. 

-          Kantinen har funksjon som en spiseplass for ansatte på Herredhuset. 

-          Kantinen er åpen for publikum som besøker kommunehuset. 



   

Med tanke på bakgrunnen for dette prosjektet anses det ikke formålstjenlig å flytte BAM’s 

virksomhet til C-blokka med bakgrunn i forannevnte uttalelse.   

 

Kommunedirektøren mener en slik omrokkering i prosjektet vil eliminere et godt tilbud for 

brukere med serskilte behov i kommunen. Ved alternativ 3 vil Kommunedirektøren tilføye at 

en tilleggskostnad på ca 7 millioner ikke tilrådes med tanke på det antall personer som skal 

benytte seg av tilbudet kontra investeringsbehovet. 

 

Det kan tilføyes at det ved etablering av solcellepanel vil dette tiltaket også sannsynligvis 

utløse tilskudd fra Enova, hvis tiltakene for ombygingen ansees livskraftige. Dette vil i såfall 

komme som et tilskudd og ansees som en ren bonus for kommunen. Et eventuell tilskudd fra 

Enova vil bidra til redusert låneopptak for prosjektet. 

 

Tilråding 

 

Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret, ut fra de begrunnelser som gitt i saksfremlegget 

– vedtar å gå videre med alternativ 1, med en investeringsramme på kr 22.000.000,- inkl mva, 

for oppussing og ombygging av bygget. 

 

Med tanke på den tid som har gått med utredning av blokk-C alternativet og under 

forutsetning av at kommunedirektørens innstilling blir vedtatt, ber kommunedirektøren 

Formannskapet om tillatelse til å lyse ut konkurranse på ombygging jfr forslag til vedtak, 

umiddelbart etter vedtak, da med forbehold om fullfinansiering av prosjektet. 
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